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Verwarmend vuur op koud strand
Miljoenen naalden in vlammen

Ieder jaar worden aan het strand* voor de rotonde de kerstbomen, die
enkele dagen sfeer en gezelligheid in de huisgezinnen hebben gebracht,
aan de smadelijke vutirdood prijsgegeven.

Een maatregel, die van wijs inzicht
bij de organiserende autoriteiten ge*
tuigt, want het individueel verbran*
den van de bomen door jeugdige
gezinsleden heeft menigmaal schrik
en ontsteltenis teweeg gebracht.
Vooral door hel feit dat de plaats
van deze ceremonie dikwijls onoor*
deelkundig werd gekozen! Daarom
hebben de gemeentelijke voorvech*
Iers voor schone straten en ordelijk
gedrag bepaald dat de bomen bij
voorkeur op het strand dienen te
worden verbrand. De jeugd wordt
bij die gelegenheid een fik van de
eerste orde aangeboden, want een
respectabele berg kerstbomen knet*
tcrt lang!

Dit is al enkele jaren zo. Vrijdag
j.l. had het feest weer plaats. Het
wilde ons voorkomen dat de sta*
pel ditmaal niet zo hoog was als
andere jaren. Zouden er zo langza*
merhand „saboteurtjes" van het ge*
Idde vuurfeest aan 't werk zijn?
'Misschien zijn er dit ijaar vrije naar
onafhankelijkheid neioende geesten,
die—'overigens ten onrechte! — een
hekel hebben aan dit gemeentelijk
dirigisme! '

Hoe dan ook, de berg was aan*
merkelijk kleiner, waardoor het Ie*
ger brandweerlieden en politieman"*
nen de -zaak ietwat 'topzwaar
maakte.

Een ander geval — en daar mag
wel even 'bij stilgestaan worden —
was de kou, die een grimmige te*
"gênaanval opende op de talrijke
„vuurgangers", die de rontonde en
omgeving tegen half acht 's avonds
bezetten. Wij hebben diepe bewon*
dering voor de vele geduldigen, die
trouw bleven wachten tot er na de
vuurgloed slechts een hoopje smeu*
lende as overbleef. .Ofschoon de
wind niet sterk was, voerde hij nog
net voldoende koude lucht uit
noordoostelijke streken aan, dat hij
hartgrondig verwenst werd door de
in kragen gedoken aanwezigen op
de boulevards. Degenen, — waar*
onder uiteraard veel kinderen — die
zich OD het strand dicht bij de
brandstapel waagden, "werden ech*
ter op 20 eerbiedige afstand gehou*
den, dat 'het . verwarmend effect
vcor hen achterwege bleef!

Meer gehaald dan gespaard
Aan het postkantoor te Zandvoort
werd gedurenae de maand december
1957 ingelegd ƒ 55701,45 en terugebe*
taald ƒ 138130,55, *esp. door 464 en
aan 529 personen.

9 Nieuwe boekjes werden uitge*
xeikt.

Kindervreugdouders bijeen
De speeltuinvereniging „Kinder*
vreugd" belegt op zaterdag 25 ja*
nuari in het Patronaatsgebouw een
ouderavond.

Viertallenwedstrij den
Vijf teams van de Zandvoortse
'Bridgeclub gaan deze week viertal*
lenwedstrijden spelen.
9 januari:

Zandvoort 3=fioekenrode 8
Zandvoort 5*Boekenrode 6

10 januari:
Z-andvoort l*Bridgeclub 1940 3
IZandvoort 2=<Haarlem NBB 4
Kandvoort 4*Bridgeclub 1940 4

*
Door een flinke overwinning in de
derde wedstrijd van de eerste com*
petitie heeft het koppel heren Fabel*
Stor in de A*lijn van de Zandvoort*
se Bridgeclub de leiding genomen
met 173.62%.

In de iB*lijn staat het dameskoppel
'Fabel*Polak met 165.58 % bovenaan.
iHet koppel heren Agsteribbe*Schut*
te zal proberen het verloren terrein
terug te winnen en bezet thans met
177.67% de eerste plaats in de G=lijn
met een voorsprong van 6.07 % op
het koppel mevr. Peen*heer Mulder
Smit.

In de Ds'lijn wist het koppel heren
ClaassensNordman zich op de eerste
plaats met 173.81 % te handhaven,
doch de voorsprong op het dames*
koppel Bos=Penaat bedraagt nog
maar 2.39 %.

Precies om half acht werd de fak*
kei in de met kerosine overgoten
bcro gestoken. Een enorme steek*
vlam steeg ten hemel en zette de
ganse omgeving in een rossige
gloed.

En een lluid gejuich geproduceerd
door honderden keeltjes, mengde
zich met de rookzuil en de wild
lekkende vlammen.

Het was inderdaad weer een fas*
cinerend schouwspel, welks aan*
trekkclijkheid in niet geringe mate
werd verhoogd door de Bengaalse
vuurpotten, die werden aangesto*
ken en die het geheel het karakter
gaven van een grotesk vuur*ritueel.
De rookkolom, die langzaam in
zuidwestelijke richting over de zee
dreef, was hel rood gekleurd en
toen de brandweermannen handen*
vo! los vuurwerk in de vlammen
wierpen, waardoor een venijnige re*
actie van knallen en donderslagen
ontstond, was het feest eerst vol*
maakt. De ~ toeschouwers konden
hun enthousiasme niet langer be*
dwingen en dreigden 't cordon van
de sterke arm te doorbreken. Maar
de arm was onverbiddelijk

Evenals het vuur, dat zich na een
half 'uur meester had gemaakt over
de glorie der bossen. Er was geen
houden meer aan. Tegen zoveel
verzengend geweld is de dikste
kerstboom niet bestand!

H.W.

Wij bouwen
In de maand december kwamen in
Zandvoort 16 woningen gereed. Het
aantal in aanbouw zijnde wonin*
gen daalde daarmee tot 350.

Zandvoort kreeg er in het afge*
lopen jaar 186 woningen bij.

Een nieuw netnummer
Ingaande 15 januari a.s. wordt het
netnummer van het telefoonnet
Utrecht, ook voor aangeslotenen
van het telefoondistrict Haarlem,
030, zodat dan voor verbindingen
met de stad Utrecht 030 inplaats
van 03400 door deze aangeslotenen
dient te worden gekozen.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee*
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan,
tussen haakjes, achter de naam van
het schip vermeld.

Australië: ss. „Arcadia", 9 januari.
Canada: s.s. Kloosterdijk", 8 jan.

m.s. „American Archer", 11 jan.
Chili: via New York, 8 jan.
•Ned. Antillen: m.s. „Themis", 9 jan.
Nw. Zeeland: via Engeland, 11 jan.
Suriname: m.s. „Mentor", 8 jan.
Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:

m.s. „Oranjefontein", 8 jan.
m.s. „Stirling Caslle", 11 jan.

Brits Oost*Afrika:
s.s. Ferd. de Lesseps", 11 jan.

Inlichtingen betreffende de verzen*
•dmgsdata van postpakketten geven
de postkantoren.

REDDER KOPER
nam afscheid

als lid van de bemanning van de C. A. A. Dudok de Wit

J.l. vrijdagmiddag heeft de heer R. Koper, na een dertigjarige vrijwillige
dienst, afscheid genomen als lid van de bemanning van de reddinsboot
C. A. A. Dudok de Wit.
De bemanning van de reddingboot en de plaatselijke commissie vun de
KNIZHRM waren in het botenhuis aan de Thorbeckestraat bijeengeko*
men om officieel afscheid van deze Nbordzeeredder te nemen.

De directeur der reddingmaatschap*
pij, de heer De Booy, voerde als
eeiste spreker het woord Hij her*
'mierde er aan dat Rokus Koper
sinds 1927 ongeveer 65 maal voor

oefen* en reddingstochten is uitge*
varen, eerst met de roeiredding*
boot en later met de motorredding*
boot.

Hij behoorde tot de bemanning
van de boot, die tijdens een oefen*
tocht in februari 1937 omsloeg. Bij
dit noodlottig ongeval kwamen
twee Zandvoortse redders om het
leven.

Als herinnering voor zijn werk,
verricht in dienst van de NZHRM',
reikte de heer De Boov aan redder
Koper de bronzen medaille uit met
bijbehorend diploma en liet dit ver*
gezeld gaan van een enveloppe met
inhoud. Hij deelde hem mede dat
zijn naam met ere in het archief
van de Maatschappij zal worden op*
genomen.

'Burgemeester H. M. van Fenein*
sprak als voorzi*ter van de plaa'*
selijke commissie over de beteke*
nis van trouw en toewijding bij een
gekozen beroep of een vrijwillig

ProsW

Wel, vrienden, we moesten nou talrijke vooraanstaande Bloemen*
maar weer eens gewoon gaan doen, dalers gesproken over deze aspira*
vindt U niet? We hebben even ont* ties van onze burgemeester. Tot
zettende nret gehad tussen 20 de* mijn verheugenis kan ik U mede*
cember en 6 januari, maar die veer* delen dat ik vrijwel overal een
tien dagen zijn ons tenslotte niet in zeer welwillende houding aantrof,
de kouwe kleren gaan zitten. Dus De Bloemendalers wensen niets He*
nu moeten de handen uit de mou* ver dan geregeerd te worden door
wen. Zoals reeds eerder in dit jaar Zandvoorters en met name door de
— hier en daar werd opgemerkt: gemeenteraad van Zandvoort, die zij
wc zijn met een schone lei begon* een 'Vlot stelletje 'vinden. Een knel*
nen 't Is maar wat je een punt blijft natuurlijk Bentveld. Deze
schone lei noemt! buurtschap van laat ik me voor*

Enfin, ik wil niet tornen aan zichtig uitdrukken eminenten
gangbare termen, ofschoon ik ze wil zelfbeschikking. Ik voor mij ge*
nooit de mijne zal maken, want ik loof niet dat de mensen daar nog
ben van mening dat geen mens ter niet rijp voor zijn. We hebben de
wereld ooit een schone lei heeft, ellende, die een voortijdig verstrek*
Zelfs de ontvanger van de direcre ken van „lot in eigen handen ne*
belastingen niet. men" veroorzaakt, van dichtbij ge»

Dit alles neemt niet weg dat we zien. Maar een commissie van goe*
toch met de lei, die we hebben, het de dienders (c.q. diensten) is druk
jaar weer in moeten. En dat bete* doende de iBentvelders tot rede te
kent voor velen: de woestijn in. brengen. Naar het zich laat aan*

Wat de woestijn aangaat: Heus, zien met succes, zodat Zandvoort
cl- is hier sedert de landing van het sturen van een strafexpeditie
Witte van Haemstede in 1304 VÊC! niet overweegt.
veranderd. De woestijn bestaat niet Men blijft echter ten deze diligent,
meer en waar nog stroken gecivili* Hoogbouw is populair in onze
seerde Sahara aanwezig zijn, liggen eeuw. Zandvoort doet er aan mee.
er voor dergelijke Uplaagstroken" Een plan tot „aanzienlijke verho*
plannen klaar. Wij houden hier van ging van de Tonnen'berg" is in stu,
een forse aanpak der dingen.

Ik ben er van overtuigd dat de
verlichting van de Zandvoortselaan
zeker dit jaar zal worden verbeterd.
En zo niet, dan toch zeker in 1959
of 1960.

Een heli*h|aven krijgen we ook
weer. Er ligt voor dit object een uit*
stekend plan in de ijskast van de
Garoeda, de (Indonesische maat*
schappij, die — zoals Li zult weten
— talrijke aardige plannetjes heeft.
Aangezien men het daar op 't ogen*
blik achter het bamboegordijn nog*
al druk heeft, verwachten de Zand*
voortse autoriteiten niet voor juli
a.s. een verwerkelijking van dit
voor het toerisme belangrijke plan.
Trouwens, veel hangt óók nog at
van de conjunctuur.

De politie van onze parel, (Kort*
heidshalve gebruik ik zo nu en dan
voor de badplaats het lieve roep*
naampije (Parel van de Westkust) de
politie dus houdt zich momenteel
weer foezig met het ontwerpen van
borden en het schilderen daarvan.
Wat in de catacomben -van de Ho*
geweg op dit gebied wordt gepres*
teerd, zullen we in het aanstaande
seizoen weer mogen aanschouwen.
De veronderstelling lijkt gewettigd
dat men van dat moment at de Po*
litie een parel gaat noemen. Een
kwalificatie, die zij — wat mij be*
treft nu reeds ten volle verdient.

Een hartewens van mr. van Fene*
ma. is <ie annexatie van Bloemen*
daal. Ik heb de laatste weken met

die bij de dienst van publieke wer*

ken. Maar de Schoonheidscommis*
sie dreigt een spaak in het wiel dei-
vooruitgang te steken, want de hè*
ren van dit college zijn van oordeel
dat de waarde van de woningen in
de sterflat zal dalen, omdat de op*
hoging van de Tonnenberg eerder
genoemde bewoners ongetwijfeld
zal beroven van de blik op de op*
komende zon. Moeilijkheden zijn er
om overwonnen te worden. Ik ben
optimist en neem aan dat tegen die
tijd de een of andere mogendheid
in staat zal zijn een kunstzon te
lanceren, een satelliet, die — be*
halve een aangenamer klimaat ten
onzent — de sterflatters een ande*
re kijk op het heelal en deszelfs be*
zienswaardigheden zal geven. Een
stout plan, vrienden, maar zeker
uitvoerbaar. 'Het verdient onze war*
me belangstelling.
En bij de overweg aan de Verleng*
de Haltestraat komen overdekte
wachthuisjes. Bouwvolume voor de*
ze opstallen is aangevraagd bij de
desbetreffende organisaties of hoe
die instellingen ook heten mogen.

De salarissen van de minst be*
deelden in het ambtenarenkorps
zullen dit jaar herzien worden. Zo*
lang het echter alleen nog maar bij
zien blijft, hebben de stakkerds er
geen plakker meer om.
Zodat ik ten aanzien van dit voor*
nemen gematigd huiverig ben. Al*
•les nog eens samenvattend, ben ik
bereid mijn glas alsnog te heffen
en te (ledigen op het welzijn van de
Parel.

En op U allen, vrienden!
BARTJE.

schilderende

aanvaarde taak. Ta'Uo/e mensen be*
Sinnen met groot enthousiasme aan
hun werk, maar reeds na enige j i*
ren verflauwd hun ijver en werk*
lust en slaat hum aanvankelijk en*
thousiasme om in onverschilligheid.
Bij Koper is dit zeker nist het 2e*
val geweest, ondanks teleurstelli.n*
gen en tegenslagen bleef hij het
reddingswerk trouw. t

De "voorzitter bracht enkele toch*
ten in herinnering waaraan Koper
had deelgenomen o.a. naar de C. A.
'Banck in maart 1949 en naar de
IJmuiden 206 in april 1951. Hij was
aanwezig bij het bergen van de
luchtballon van de fam. Boesman en
maakte deel uit van de bemanning
die in februari 1953 hulp verleende
in. de Zeeuwse wateren.

.Namens de plaatselijke commis*
sie en tevens namens het gemeente*
bestuur dankte de burgemeester de
heer Koper voor zijn prachtig werk'
In zijn dankwoord betrok hij ook
de echtgenote van de redder.

De secretaris*penningmeester van
de plaatselijke commissie, de heer
P. van der Mije, was Koper zeer er*
kentelijk voor de vriendschap die
hij altijd van hem heeft mogen on*
dervinden. iHij overhandigde Koper
een doos sigaren.

De heer K. C. van der Mije Pzn.
bood de scheidende redder een foto
van de reddingboei aan.

iNadat de oudste broer van de
heer Koper nog het woord had Se*
voerd, dankte deze voor de vele
blijken van medeleven en deelde
mee dat de KNZHRM in tijden van
nood altijd een beroep op hem kon
doen.

Denken
over volksmuziekschool

Vrijdagavond had ten raadhuize
van Zandvoort onder auspiciën van
dr> contactcommissie culturele be*
'langen een bijeenkomst plaats,
waarin de toonkunstenaar Wim ter
Burg, adjunct hoofdinspecteur van
de Amsterdamse Volksmuziekschool
verschillende facetten van 't volks*
muziekschoolwerk heeft belicht.

In zijn openingswoord verduide*
lijkte de voorzitter der commissie,
de heer J. G. Wijnbeek, dat deze
'bijeenkomst was belegd om in meer
beperkte kring waaronder het on*
derwijzend personeel en zij, die
reeds aan de muzikale vorming van
de jeuöd werkzaam zijn eens van
gedachten te wisselen over de vraag
in hoever ook in Zandvoort voor
de oprichting van een volksmuziek*
school belangstelling zou bestaan.
De heer Ter (Burg betoogde, dat de*
ze school zich ten doel stelt instru*
mentaal muziekonderwijs te geven
aan alle kinder-en op basis van een
brede muzikale vorming. Spreker
schetste uitvoerig de methode, wel»
ke daarvoor wordt gebruikt.

Deze onderwijsmethode, genoemd
naar de ontwerper, de heer Willem
Gchrels, beoogt vooral de belang*
stelling van het kind voor de mu*
ziek te wekken en het kind inzicht
in de muziek bij te brengen.

De heer Ter Burg, sprekend uit
een ervaring van vele jaren, meen*
de, dat elke poging om tot de op*
richting van een volksmuziekschool
te komen alle belangstelling en
steun verdient omdat zal blijken,
dat daarmede aan een diep gevoel»
de behoefte wordt voldaan.

Uit de hierna gevoerde bespre*
king meende de voorzitter, in zijn
slotwoord de conclusie te mogen
trekken, dat voor een verdere over*
weging en uitwerking van deze idee
zeker aanleiding bestaat.

Verschillende aanwezigen ver*
klaarden zich gaarne tot medewer»
king daarbij bereid.



Nu de feestdagen achter de rug
zijn, zouden wij alle Zandvoortse
ingezetenen, die financieel hebben
bijgedragen tot het welslagen van
deze hoogtijdagen, mede namens de
kinderen zeer hartelijk dank willen
zeggen.
De directie van „Groot»Kijkduin",

Zr M. C. E. Hüüksloot
Zr. H. Evertse

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3014 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gemeente Secretarie
2499 Gem. geneesheer, Julianaweg la
2262, Informatiebureau Yreemdelin-

genverkeer, Kiosk Baadhuisplein
2424 Autobedrijven „Rinjco",

Oranjestraat en. Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
3493 „I/eico", schoonmaakbedrijf

Marn. van St. Aldegondestr. 3
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
bachs Drukkerü, Achterweg 1.

Daar kunt u heen
Monopole

Dinsdag 7 en woensdag 8 jan., S u.:
film „Schandaal in Sorrento"

Donderdag 9 jan., 8 uur film „Pa=
rachutisten vallen aan".

Hotel Bouwcs

Zaterdags en zondags cabaretpiMs
gramma. Orkest: .\Yirn Oly.
Zondags matinee.

Stadsschouwburg, Haarlem

Zaterdag 11 jan., 8 uur: Nederl.
Comedie met ,Home, sweet home'

Zondag 12 jan., 8 uur: Ned. Come:
die met „Gijsbreoht van Acmstel"

WIE NIET ADVERTEERT

WORDT VERGETEN!!!

VORIG JAAR
zacht, te somber en te nat

Een zomer die te vroeg verdween

Het jaar 1957 is (gerekend van l december tot l december, zoals de
meteorologen dit plegen te doen) een vrij warm jaar geweest, met
name als gevolg van de zeer zachte winter en de zo warme maart» en
junimaand. iDe gemiddelde etmaal» temperatuur bedroeg in De Bilt
10,1° C (normaal 9,2°). In de laatste 100 jaren waren er slechts vier ja»
ren die warmer bleven. Het laatste warme jaar was 1934.
De zon heeft ons in de steek gelaten, want het tekort aan uren zon»
neschijn bedroeg in 1957 een slordige 137.

Vrijwel overal in 'Nederland viel te
veel regen, voornamelijk als gevolg
van de zeer natte maanden juli,
augustus en september, welke meer
regen brachten dan ooit tevoren in
deze drie opeenvolgende maanden
werd gemeten. In De Bilt viel 913
mm tegen normaal 768 mm neer»
slag. Op enkele plaatsen o.a. Bar»
neveld en Leeuwarden, werd de
1000 mm zelfs overschreden.

Opmerkelijk waren de zachte
winter, de zeer warme lentemaand
maart, de zeer schadelijke nacht»
vorsten in mei (waarbij ook flink
•wat sneeuw viel) de hittegolf in ju»
ni en begin juli, de zeer regenrijke
augustus» en septembermaand en de
sombere herfst.

DECEMBER de eerste van de drie
•wintermaanden bracht alleen om»
streeks de kerstdagen lichte tot ma»
tige vorst. Op de 16e werd in Zuid»
'Limburg nog plm. 15 graden ge»
meten en op de 27e vroor het in
(Eelde 6.5° C. De donkere dagen
vóór Kerstmis hebben wel van zich
•doen spreken, want over het gehele
land scheen de zon maar 25 tegen
normaal 43 uren. Op tweede kerst»
dag viel in het zuiden wat licht;
sneeuw, maar winters was decem»
her niet.

JANUARI bracht evenmin winter,
met uitzondering op enkele dag«;n
in het midden van de maand, '-oen
pp de 17e te Venlo en op de 18e
ir Ermelo nog 7 graden vorst werd
gemeten. Het werd een droge
inaand. Tussen de 14e en de 25e
Vtiel er nauwelijks enige neerslag.
Op de 28e stormde het, maar overi»
gens was het een zachte en rustige
maand.

FEBRUARI is voor de schaatslief»
hebbers eveneens een teleurstelling
geworden. Alleen op de 23e werd
in Leeuwarden 4,5° C gemeten, maar
vorst van betekenis kwam niet voor.
Het aantal uren zonneschijn dat ge=
middeld over het gehele land 49 te=
gen normaal 71 bedroeg, bleef laag.
In tegenstelling met januari werd
het een natte maand, vooral in
Zuid»Lirnburg, waar te Vaals 146
mm neerslag viel tegen normaal 55,

Winter 1956:1957

Het is een zeer zachte winter ge=
worden. In de laatste 100 jaren heb=
ben wij maar drie maal een zachte:
re winter gehad. In De Bilt werden
30 tegen normaal 42 vorstdagen
waargenomen. Er werden in De BUI
totaal 123 uren zonneschijn geregis»
treerd tegen normaal 172 uren.

(MAART brak het warmterccord.
Sinds het begin der waarnemingen
in 1706 werd nimmer een zo war»
me maand maart waargenomen. De
hele natuur kreeg een voorsprong
van bijna drie weken. Over maart
1957 dan ook niets 'dan lof. Velen
vroegen zich af hoe voorspoedig het

•APRIL stelde teleur, want de ge»
middelde temperatuur bleef vrijwel
gelijk aan die van maart. De beide
paasdagen (21 en 22 apiil) waren
zonnig en droog en het was met 204
tegen normaal over het hele land
154 uren zon een zeer zonnige maar

ook een bijzonder droge maand.
Slechts OP enkele plaatsen viel meer
dan 20 mm, in Venlo slechts 3 mm
neerslag.

MEI heeft heel wat afgebroken van
wat door maart was opgebouwd.
De voorsprong van twee tot drie
weken ging teloor als gevolg van
koude luchtstromingcn. Op ,5 en 6
mei viel er vooral op de Veluwc en
in Limburg een laag sneeuw. De
kinderen konden daar zelfs sneeuw»
ballen gooien. Zeer zwaar was de
nachtvorst van 8 mei, toen het kwik
in Witteveen (Dr.) tot drie graden
onder nul daalde. Vele planten en
bloesems vroren af.

Het voorjaar was nog maar zelden
zo droog geweest. Maart was een
bijzonder groeizame maand, hetgeen
wij vooral in mei echter weer heb:
ben moeten bezuren. De voorsprong
van ongeveer drie weken, die wij
half april nog hadden, ging daarna
door koude lucht stromingen ver/o»
ren. Maar zelden hebben de nacht'
vorsten in het voorjaar zoveel scha:
de aangebracht.

JUNI, de warmste, de zonningstc
en ook de mooiste maand van het
jaar, althans in 1957. In het midden
en tegen het einde van de maand
kwam er een hittegolf voor met tro»
pische temperaturen (boven de 30"
C). In Brabant en Zeeland werd op
30 juni 35° C gemeten. De flinke
nachtvorst van 23 op 24 juni heeft
met name in Drente honderden hec»
tares aardappelen op het veld doen
afvriezen.

JULI was de maand rnet op de 6»de
de warmste dag van het jaar, toen
in Maastricht 36° C werd gemeten.
Ook bracht deze maand een omme»
keer van stabiel warm zonneweer
naar regenachtig en onbestendig
weer. 'Na üe zesde (velen zullen
zich nog dat onweer op die zater»
dagavond met een zandstorm her»
inneren!) was het met het warme
weer gedaan. Het is nadien niet
meer -teruggekeerd. Het werd een
natte maand waarin Groningen met
194 mm neerslag de kroon spande.
Op 11 juli werd in de Martinistad
zelfs 73 mm regen gemeten.

AUGUSTUS leek dit jaar niet op
een zomermaand en nog minder op
een oogstmaand. Door de zware re»
genval kwamen er grote overstro»
mingen voor, vooral in Noord»Hol»
land, waar Castricum met 225 mm
regen boven aan de lijst kwam. De
eerste week begon zonnig en hoop»
vol, maar daarna is het voor menig
vakantieganger huilen geweest. Het
tekort aan uren zonneschijn bedroeg

AA'NGEB. te Amsterdam
5 kmrs, douchecel, 2 zol»
derkmrs. Gevr. kl. woning
Zandv. Br. C. ' Bosman,
Adm. de Ruijterweg 179»3.

\VONINGRUIL
Aangeb. mooi huis in het
centr. Haarlem, prachtig
uitzicht.
Gevr. huis onverschillig
waar in Zandvoort. Br. nr.
204 bur. Zandv. Crt.

Gedeelte huis
te huur voor jong echtp.,
mogeujk ook ged. zomer»
seizoen. tJr. nr. 202 bur.
Zandv. Crt.

.HUIS TE KOOP voor
geldbelegging. iBr. nr. 205
bur. Zandv. Crt.

JONGE WERKSTER
b.z.a. voor 3 ocht. p.w.
Br. nr. 206 bur. Z. Crt.

TE KOOP: BRILJANTE
RING, m. 5 stenen ƒ 500.
H. 'W. Dames, Kruisstraat
19, Haarlem, b.d. Ridder»
straat. Telefoon 16910.

TE KOOP: ZILVEREN
CASETTE, 100=delig, als
nieuw, ƒ 1500. H. W. Da»
mes, Kruisstraat 19, Haar»
lem, b.d. Ridderstraat, te»
lefoon 16910.

Bij COLPITT
Technische apparatenfabriek A. J. Versteege

Hogeweg 35, kunnen geplaatst worden

gereedschapmakers/bankwerkers

Wij stofferen voor U
•C. HEEMEIJiER, v. Osta»
destraat 7a, telef. 3110.

Tropisch AQUARIUM te
koop 60x30x35 cm m. on»
derstel en toebehoren.
Hogeweg 58a.

WERKSTER GEVR. Twee
ocht. p.w. Mevr. Sher,
iLceuwerikenstr. 16, {flats
gebouw).

Te koop gevr.: WOON»
HUIS leeg of ged. leeg te
aanv. Tot f 12.000. Br. nr.
203 bur. Zandv. Crt

Welke jongedame wil voor
haar zelf en een alleenst.
heer wekelijks enige keren
WARME MAALTIJDEN
BEREIDEN? Br. nr. 201
bur. Z. Crt.

Blanke eethoek va. f 135
C. HEEMEIJER, v. Osta»
destraat 7a, telef. 3116.

AUTO-VERHUUR
Vaste dagprijs (onbep. rijden), langere term.
aanz. kortingen. OpelRekord '58 Peugeot ,403'
6 pers. Chrysler Windsor

Ged. Oude Gracht 70, telef. 10454

„HOLIDAYS" - H A A R L E M

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Zaterdag 11 jan., 8 uur
Nederlandse Comedie

Home, sweet home

'Zondag 12 jan., 8 uur
Nederlandse Comedie
Gijsbrecht van

Aemstel

Pr. ƒ 1,25 t/m ƒ 5 (a.i.)
Verk.oop op speeldag en
2 dg er voor van 10=3 u.
Tel. na 12 u. Coupons
geldig.

Voor een oprecht geluid: de
ZANDVOORTSE COURANT
Ons blad wil:
• Actueel nieuws geven v&n

velerlei aard;
• Zijn oritische en stimule-.

rende taak eerlek vervul-
len;

• Ben tikje spot en humor
niet vergeten;

ZANDVOORTSE COURANT
Achterweg l - Telefoon 2135

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekooide of
gebakken mosselen.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestr. 62 - Telef. 2263

De zomer is in zijn geheel, wat de
temperatuur betreft, vrijwel non
maal gebleven. In De Kilt 15 tegen
normaal 19 zomerse dagen (warmer
dan 25° C). De zomer bracht 622
tegen normaal 617 uren zon. Alleen
was het jammer, dat de augustus:
maand zo diep teleurstelde.

SEPTEMBER bracht geen mooi na»
zomertje maar evenals augustus bij»
zonder veel regen. Nu was het Rot»
tcrdam, dat met 224 mm (normaal
75 mm) aan de kop kwam. Juli, au»
gustus en september waren in ons
land in geen 100 jaren zo uitzonder*
lijk nat geweest. Het iekort a in
zonneschijn bedroeg in dc/'e maand
zelfs bijna 50 uren. OT de 10=dc
woei er een flinke storm, kcn'iom
het was een septembenmand om
snel te vergeten en -Hviara»n ook /ij,
die bij voorkeur „lust" hun vakan»
de opnemen, maar weinig ple/.ier
zullen hebben geh.i "1.

OKTOBER leverde een lantaarn
herstel op. De regenval nam ,if,
maar zonnig wilde het nog niet wor»
den. Nu bedroeg het tekort aan
zonneschijn ruim 20 uran. Oktober
hield zich rustig; alleen kwam op
2 oktober in 'Drente de eerste flinke
nachtvorst voor.

NOVEMBER, 'n zeer trieste maand.
Dit was de vijfde opeenvolgende
maand met veel te weinig zon. Deze
maand leverde een tekort van - 16
uren zonneschijn. Het aantal vorst»
dagen bleef klein en ook de beruch*
te novemberstormen, bleven achter»
wege Op 22 november viel in het
oosten van ons land een laagje
sneeuw, dat echter enkele uren la»
ter weer was verdwenen.

De herfst was in deze eeuw met een
tekort van ruim WO uren zonne:
schijn nog niet zo somber geweest.
Ook viel er in het gehele land te
veel regen. Dit voornamelijk als ge»
gevolg van de zeer natte september:
maand. Vorst van enige betekenis
kwam er deze herfst niet vjy Ook
van zware herfststormen hebben n ij
maar weinig gemerkt.

K.J.C. „Noord"

In de eerste ronde van 1958 werd
R. Roest no. l met 5623 punten.
2e. Ch. Keur 5618 p.; 3. Ab. Zwem»
iner 5346 p.; 4e mevr. Bol 5275 p.

Donderdag 16 januari wordt door
iK.J.C. Noord de jaarvergadering
gehouden.

Damnieuws

Op de laatste damavond van 1957
kwam als verrassing uit de bus de
overwinning in groep a van het
nieuwe lid O. van Dijk op de kop»
loper in deze groep: L. J. van der
Werff. Ook in groep b wedijveren
de dammers om een zo gunstig mo»
gelijke plaats op de ranglijst.
Uitslagen:

R. Mulder»C. Draijer sr 2»0
O. van 'JJijk»L. J. v.d. 'Werff 2=0
J. van Dijk»P. Versteege 0»2
J. Ovaa»J. Schuiten 0»2
G. J. ter 'Wo'lbeek=J. Koper 1*1

Zandvoortse Korfbal Club

Door de slechte weerspmstandighe»
den ^yerden de wedstrijden van de
Zandvoortse Korfbalclub tegen
Aurora a, Watervliet 4 en Aurora 4

Vrouwenhulp gaat door
Het ibestuur van de onderafdeling
„Vrouwenhulp v.d. afd. Zandvoort
v.d. Ned. 'Protestanten Bond deelt
mee dat zij haar werkzaamheden, in
tegenspraak met de geruchten, zal
blijven voortzetten en. zo. mogelijk
nog zal uitbreiden.

'Nog steeds heerst er, ook in. ons
dorp, hier en daar stille armoede,
en waar die aanwezig is, willen wij
trachten deze nood enigszins te
leningen door hulp in allerlei vorm.

Ouderdomsvoorziening en soc'ale
zaken doen gelukkig veel, doch kun»
nen niet alles. Als noodzakelijke
aanvulling dus daar waar 't nodig is,
hulp van . Vrouwenhulp".

Het is onze gefundeerde overtui»
ging dat ons werk nog niet gemist
kan worden en daarom gaan wij er»
mede door.

Wij doen daarom een 'beroep op
U, 'Uw geldelijke bijdragen aan tle
leden van ..Vrouwenhulp" te willen
blijven geven en anderen aan ie
sporen hetzelfde te doen na hen
van het mooie werk van „Vrouwen»
hulp" op de hoogte te hebben ge»
bracht.

Inlichtingen worden gaarne ver»
strekt door leden van „Vrouwen»
hulp" en door het bestuur van de
Ned. iProt. !Bond p.a. Brederodestr.
93, alhier.

H<et bestuur van „Vrouwenhulp''

1958 start met zorg
voor de zeeman
Met ingang van het nieuwe jaar is
de Stichting Zeemanswelzijn Neder»
land in werking getreden, waardoor
een door de reders, de werknemers
en 'het Rijk in het leven geroepen
fonds is ontstaan ter financiering
van "de zeemanszorg, welke zorg zo»
wel de logeeraccomodatie voor zee»
varenden, als hun recreatie en ont»
wikkeling aan boord en aan de wal
omvat.

De reders, de werknemers en het
'Rijk leveren ieder op basis van
if 0,25 per zeevarende per maand
•hun bijdrage aan het fonds. De re»
ders zijn bij beschikking van het
College van Rijksbemiddelaars ver»
plicht ƒ 0,50 per maand in het fonds
te storten voor iedere zeevarende in
hun dienst. De helft van dit bedrag
verhalen zij op de zeevarenden.
Voor het Rijksaandeel is op de be»
groting van het Ministerie van Sp»
ciale Zaken en Volksgezondheid
f 90.000,— geraamd.

In het bestuur van de Stichting
'hebben zitting vertegenwoordigers
van de K.aad van Bestuur voor de
Zeevaart, van de drie werknemers»
organisaties (de Centrale van Zee»
varenden ter Koopvaardij en- Visse»
rij, de Kath. 'Bond van Werknemers
in het Transportbedrijf „St. Boni»
facius" en de Chr. Bedrijfsgroep»
centrale) alsmede van de Ministers
van Sociale Zaken 'en Volksgezond»
heid en van Verkeer en Waterstaat.
Het Stichtingsbestuur wordt bijge=
staan door een Raad van Advies,
waarin de pruanisaties voor zee»
manszorg 'zijn vertegenwoordigd.
Het secretariaat van de Stichting
Zeemanswelz"n Nederland is ge»

Amsterdamse
Groentencentrale

JanFi
TOLWEG 16 * TiELEF. 3195

Boerekool Va kg 0,18
Groene kool Va kg 0,15
Rode kool Va kg 0,10

GROTE SORTERING
DIEPVRIES GROENTEN

Mooi lof Va kg 0,39
Verse spruitjes .. Va kg 0,28
Verse sla per krop 0,10

Panklare
groente

Savoye kool .. Va kg 0,18
« Koolraap .... V- kg 0,18
& Worteltjes .... Vs k« 0,20
<j Uien Vs kg 0,24
, Soepgroente.. 100 gr. 0,15

"=] IPrei Vz kg 0,25
^ Rode kool .... V» kg 0,13
Z Groene kool.. V2 kg 0,18
^ Hutspot V» kg 0,24'
„ Boerekool .... Vs kg 0,45
1X1 Andijvie Va kg 0,65

Geschilde aardapp. kg .. 0,35

IBLIKGROBNTEN litersblik
Hero's doperwtjes 0,75
Sperciebonen 0,82
Spinazie 0,65
V2 l blik spinazie 0,42

IALS E'XTRA RECLAME:
litersblik blauwe pruimen 0,85

l kg gele handappelen.. 0,98
10 zoete sinaasappelen.. l,—

IETS APARTS:
Spinazie uit het blik gewogen

V3 kg 0,28

Dat kunt ook U zeg»
* gen na een adver»

tentie in de

Z A N D V O O ' R T S E
C O U R A N T
Achterweg l

Uw advertentie im»
mers bereikt alle

groepen van Zand»
voorts bevolking 1111
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A.G. Woodbrookers gaan pralen over

„Lees die krant" maar hoe?
Weekend voor jongeren op 25-26 januari te Bentveld

„Alles wal aan de macht van ds pers als geheim/innig wordt be»
schouwd, ligt .besloten in de verho-i ding van de lezer lot de krant"
zegt prof. Baschwit/ in /ijn hoek „De kram door alle tijden".

Dit moge waar zijn, maar veel Ie»
xers zitten met die verhoudiig 'et
hun krant cnigs/ins in hun maag,
omdat zij, hoezeer een 'blad ook lot
hun lijfblad moge zijn geworden,
zich af en toe beslopen voelen door
een zeker wantrouwen. Wanirou»
wen ten aanzien van de juistheid
der berichtgeving niet alleer., maar
ook ten aanzien van de objectiviteit
van 'de voorlichting, die de krant
hen verschaft. Trouwe krantcnle»
zers stuiten bovendien op het
eigenaardige verschijnsel, dat bladen
van allerlei schakering regelmatig
acties opzetten of ondersteunen, die
zich ten doel stellen mensen in nood
te helpen, dat een tijdlang volhpu»
den om dan zonder veel toelichting
hun inspanningen weer te beëindi»
gen. 'De lezer bespeurt 'bij zijn krant
een -zekere grilligheid dn het appel
op menselijkheid. Verder hebben
velen het gevoel, dat de krant wel
veel schrijft ,maar ook zo het een
en ander verzwijgt, althans niet ver*
meldt, dat zij nu juist graag op de
voorpagina hadden sden verschijnen.
Of en in hoeverre deze gevoelens
juist zijn is een vraag, waarover ge»
praat kan worden. iDat wil men in
Bentveld paan doen in een gezel*
schap van een aantal deskundigen
uit de "^rswereld. De AVoodbroo»
kers menen, dat in een dergelijk ge=
sprek de politieke prent en de car»
toon moeten worden petrokken,
omdat zij vaak uitdrukking (*even
aan dat wat de journalist in zijn
pen houdt, dikwijls bok móét hou*
den. iWij hebben 'het gevoel, dat
wellicht vooral jongeren zo tussen
18 >en 30 jaar door de problemen
rond pers en pubKCiteit
zouden kunnen worden. Vandaar
dat wij hen in de eerste plaats uit»
nodigen aan deze „persconferentie"
deel te nemen.

Pi ogramma:
Zaterdag 16.30 uur: opening, kritisch

lezen en bespreken van kranten in
groepen.
19.45 uur: Zijn kranten betrouw»

II bidone in Monopole
De onder deze titel door Frederico
Fellini gemaakte film — in het Ne»
derlands ,De zwendelaars' '— wordt
op donderdag 16 januari a.s. onder
auspiciën van 't iHclm vertoond in
theater 'Monopole. Het voorpro»
p.ramma omvat o.m. de document
taire „Panta Rhei" van Haanstra,
Love your Neighbours van Norman
Mc Laren en 'De vagebond van Ch.
Chaplin.

Revue voor politie
De Zandvportse politie Sportvereni»
ging organiseert op zaterdag 11 ja*
nuari een feestavond in café=restau»
rant Zomerlust. De avond wordt
verzorgd door het radio revue»en=
semble o.l.v. Rens van Dorth.

Paviljoen
onder slopershamer
Deze week is de firma Westerman
uit Haarlem begonnen met de af=
braak van liet voormalige paviljo\.-i.
Kiefer aan de Boulevard de Fav^n»
ge. iHet paviljoen dat een jaar na
de c rlog werd gebouwd was vooral
gedurende de zomermaanden eon
tv *pleister voor de toeristen

In verband met het gereedkomen
van enige in de nabijheid gelig en
flats moest het bedrijf eind septeni»
toer van het vorig jaar worden w
sloten om te worden gesloopt.

Dertig jaar plaatselijke
afdeling van radio-omroep
De plaatselijke afdeling van de om»
roepvereniging VARA zal op zon'
dag 2 februari a.s. dertig jaar be»
staan. Dit feit wordt gevierd met
een feestavond ouder de tits! „Als
de haan kraait" op donderdag '6 fe»
bruari in Monopole.

De feestrede zal worden uitge»
sproken door de heer Broeksz, s^»
cretaris van de VARA. De heren A.
Molenaar en D. van Duijn, die van
de oprichtinn af bestuurders van de
afdeling Zandvoort zijn, «uilen ge»
tijdens de jubileumbijeenkomst ge»
huldigd worden. ,' ,

baar? » Problemen rond nieuwsse»
lectie, en opinievorming. L. ,4/e»
Irino, medewerker Algemeen Han»
delsblad.

Zondag 10.15 uur: Eb en vloed in
het appèl op menselijkheid » De
pers in het geweer voor mensen
in nood, maar voor hoe lang? =

.F. Sahurer, hoofdredacteur De
'Friese Koerier.
14.30 uur: De kritische functie
van politieke prent en cartoon. C.
Boost, tekenaar en filmkritikus.
18 uur: Sluiting f broodmaaltijd f
vertrek.

Leiding: J. J. de \Vir.

Bussen weer
door Tempeliersstraat

De directie van de NZ'HViM' be»
richt ons, dat, onvoorziene omstan»
clighcdcn voorbehouden, de Tempe»
liersstraat tussen de Van Eeden»
straat en Houlplein op zondag 12
januari weer in gebruik wordt geno=
men door de bussen van de ver»
voersmij. De busdiensten naar Am=
sterdam, Zandvoort, Leiden en Den
•Haag zullen in deze straat weer
aankomen en vertrekken met ingang
van bovengenoemde datum. De rou»
te over de \Vagenweg naar Zand»
voort blijft voorlopig in verband
met werkzaamheden aan de Emma»
brug gehandhaafd.

Wanneer de brug van een ni^uw
wegdek is voorzien wordt de dienst
maar de badplaats weer over de
'Leidsevaarl geleid.

In Amsterdam /al op dinsdag 21
januari het nieuwe haltekantoor
annex wacnikamer en restauratie
aan de Marnixstraat worden ge»
opend.

verantwoordelijkheid
Krant moet geen zucht naar sensatie inwilligen

^Een journalist is iemand, die er zijn 'hoofdberoep van maakt door middel
van de krant ideeën, beschouwingen en gedachten te uiten en de da»
gelijkse gebeurtenissen op alle levensterreinen publiceert.

De uitoefening van deze werkzaam»
heid maakt zo iemand tot journa»
list in economische zin. Hij wordt
voor zijn werk betaald!

De journaH»ijek';.1it^ft echter,, nop
een zijde, die verder reikt dan de
economische: In iaeële zin heeft de
journalist veel meer een roeping dan
een beroep. De journalist draagt
een verantwoordelijkheid ten op»
zichte van zijn lezers. 'Hij kan zo»
wel ten goede als ten kwade wer»
ken en hij bevindt zich daarenbo»
ven bijna altijd op glad ijs, omdat
zijn arbeid appelleert aan de aller»
eerste menselijke ondeugd: de
nieuwsgierigheid.

'Omdat het tot de taak behoort
van een journalist nieuws fce ver»
zamelen en door te geven, komt hij
in aanraking met sc'hier alle gebic»
den van het openbare en culturele
leven en uiteraard met de personen,
die hier aan medewerken.

'Hiermede is eigenlijk ook aange»
geven hoe de taak van de krant is
te verstaan. IDe krant is de „nieuws»
spuier"! En als wij krant zeggen,
bedoelen zowel het dagelijks
verschijnend nieuwsblad als het een»
maal of tweemaal per week uitko»
mend periodiek.

De krant is in -zekere zin 't ant»
woord op de vraag: hoe te voldoen
aan die menselijke nieuwsgierig»
heid? Daarom spreekt men van be»
paalde soorten van kranten. Er zijn
i.rustJge" kranten, dorre en saaie
kranten, ook wel rommelige en on»
overzichtelijke kranten, maar even»
zeer scnsaticzoekende. En omdat 't
voldoen aan de nieuwsgierigheid bij
vele nieuwsbladen is uitgegroeid tot
een stelselmatig inwilligen van de
sensatiezucht van het nieuws op»
slurpend publiek, willen wij aan de
laatste categorie enige aandacht
besteden.

Wij zitten hier dan ook meteen
midden 'in een euvel, dat niet nalaat
verwoestingen aan te richten: de
scnsatiesjournalistiek.

Een grooi Nederlands dagblad
maakt op dit gebied furore, door ge»
regeld feiten en gebeurtenissen van
zeer persoonlijk en intieme of tra»
gische aard bepaald onkies te pu»
bliceren, 'eventueel (en liefst) met
gebruikmaking vaa foto's.
De ene keer zijn het pikante schan»
daaltjes van een filmster, een an»
der maal een opgesmukt verhaal
van een weogelopen minderjarig
meisje, dat tegen de wil van haar
ouders in Schotland trouwt en soms
schroomt men niet bepaalde zeer
tragische voorvallen met een voVkp»
men gemis aan goede smaak en stijl
te publiceren. ,

Ruim een jaar peleden had «r ift
-een Amsterdamse haven een nood»
lottige brand in een wponark plaa'.s,
waarbij vier of viif kinderen in de
vlammen omkwamen. Natuurlijk

was dit schokkend nieuws en all.'
kranten maakten er melding ^au,
maar bedoeld dagblad bestond het
de volgende dag een tweetal foto's,
waarvan een ter grootte van onge»
\ oei- een kwart pagina, af ta druk»
ken, voorstellende de uitgebrande
woonark en daaronder een deernis»
wekkend tafereel van de moeder
der omgekomen kinderen, die bij
haar man haai onzegbaar leed uit=
schreit. Ecu en ander wierp nogal
stpt pp en de redaktie betoogde dat
iij dit in deze voim had gedaan om
rs wijzen op de schrikbarende huis»
vestingstoestanden, die door de ge»
rneenle Amsterdam (nog) werdan
getolereerd. Sensatie»journalistiek
van de ergste soort, onder de dek»
mantel van „een aanklacht".

En enkele dagen geleden na de
vreselijke brand m Ter Apei, waar»
bij drie jonge kinderen de dood
vonden, plaatste men in dezelfde
krant een foto van de/e kinderen
met het vetgedrukte opschrift: In
vlammenzee gedood. Over.gens mag
rnen zich hierbij met pijnlijke ver»
bazing afvragen hoe het mogelijk is
dat een dergelijke foto in het bezit
kwam van de redaktie, die bij her»
haling bewees ieder gevoel voor
proportie en menselijk mededogen
te ontberen. Wij houden dat een
journalist zich in de uitoefening van
zijn taak derdcge moet bewust zijn
van /ijn' verantwoordelijkheid en
dat hij zich gebonden dient te we»
ten aan de normen, die menselijk»
heid en inzicht hem stellen.

Dichter in eigen omgeving ulij»
vcnd, moeten wij constateren dat
de hier gewraakte sensatie=journa»
listiek ook ingang dreigt te vinden
in onze plaats.

Toen de cis van drie weken ge»
vangenisstraf was gesteld door de
Officier van Justitie aan de Haar»
lemse rechtbank, tijdens de belvan»
deling van de geruchtmakende zaak
tegen de Zandvoortse ex=recher»
cheur, die, niet aanwe/ig, terecht
stond wegens mishandeling, schroef
onze collega van het andere plaatse»
lijk nieuwsorgaan een min of meer
sensationeel artikel onder de titel:
„La bete 'humaine", waarbij hij kri»
tiek uitoefende op deze rechercheur
en diens directe superieur. De vorm
\\aarin hij clczc kritiek goot, was
naar onze smaak nogal gezwollen
en deed hier en daar sensationeel
aan. Maar het grootste bezwaar
hadden wij legen de inbreuk op een
goed journalistiek gebruik: geen
commentaar leveren of conclusies
trekken in een zaak, die „sub ju»
dice" is. De bevoegde rechter moest
nog uitspraak doen!

De plaatselijke 'journalist was in
dit opzicht echter in gezelschap van
het hiervoren gesignaleerde dag»
blad, dat enkele dagen voor de pu»
blikatie van genoemd arükel '„La
béte humaine" een medewerker liet
zeggen dat de collega's van de be»
rechte rechercheur hadden moeten
weigeren met deze man samen te
werken en hem zelfs van het bu=
r-cau hadden moeten.... trapjpen.
Één suggestie, die door de schrijver

Dit lied wondt U aan het begin van dit jaar aangeboden door de- drie
haringen uil ons gemeentewapen en uitgevoerd door een rey van ge»
meenteraadsleden met het college van 'b. en w. iin hun midden en een
rey van pessimisten.
Achter de uitvoerenden wordt een vierbaansweg geprojecteerd die zich
uitstrekt tv-an Zandvoort tot aan de Stille Oceaan.
De projectiebeelden zijn op schaal getekend door de dienst van P.W.
Het toneel staat opgesteld aan de voet van de fontein.

ft

Rey van raadsleden en b. en w.:
Haal op dat doek, /haal op, trek toch dat doek omhoog.
Wie kan bij zulke zaken langer dralen
Om de ,3'iedjji;en o_p f e halen
Waar achter schuilt een vienbasns ,règenboog.

Rey van pessimisten:
't Vorig jaar verzoop het Zuiderbad
Aan Zwtiers zijn zwierig brein ontsproten.
Er werden tranen om vergoten,
Omdat het aan de geldkist vrat.

Trio ven b, en <w.:
Wie maalt er nu om zo'n onnozel pierebad

En schreit daarover tranen.
Werp toch uw oog vooruit
En ziet in grote dubbelbanen.
Daar komt de toekomst uit.

Rey van pessimisten:
Dil jaar vergaat de rest van 't oude dorp.
Een verzameling monsters zonder waarde
Voor onze vroeden die verklaarden
Te zweren bij een nette flat en keiurige autóbox.

Rey van raadsleden en college:
Wie blaat er nu om een stuk vermold hout en wat goor pleisterwerk
Wie daarom rouwt, staat niet erg sterk.
En mist de wijde blik
\Voor een betonnen pul en daken van plas-tlk.

Rey van-pessimisten:
Dit jaar gaan wij naar 't stemlokaal
Om tussen schragen en wat houten schotten,
Het lot van Zandvoort uit te botten.
Maar al dat rood en groen en geel dat is zo vaal.

Rey van raadsleden:
Omhoog dat doek, omhoog!
En let niet op dat klagelijk vertoog.
Maar wacht op wat geschiedt
Als straks de zomergasten naar de stranden stromen,
Om daar van de pat&testfntes t-e bekomen.
Wie dan nog om ideeën zeurt verstaat het niet.

De drie haring vol ongeduld:
Haal «p dat doek, {rek toch dett doek omhoog.

van „La bete humaine" werd over»
genomen.

En volkomen onbegrijpelijk is het
slot van het artikel van onze colle»
ga, die zc.gl zich niet te zullen ver»
bazen als de drie weken hechtenis,
die tegen de rechercheur werden ge»
eist, /uilen worden omgezet in een
voorwaardelijke veroordeling. En
hij laat er op volgen: „.... maar
wanneer U of ik een onzer mede»
burgers op zulk een laffe wijze zou»
den 'hebben geslagen «n geschopt...
dan kunt U er van verzekerd zijn
dat U of ik toch zeker voor een
week of drie in het kotje zouden
zijn gestopt...."

lOnze collega was er. bij voorbaat
— zo al dan niet verzekerd van,
maar hij zou zich er niet over ver»
bozen — dat de rechter met twee
maten zou meten: Eén voor een ex»
politieman en één voor de anderen.
(U of ik).

Een week later werd de door on»
ze collega geopperde veronderstel»
hng verpulverd door de uitspraak

van de rechte», die de ex»recher»
cheur veroordeelde tot een maand
hechtenis. En toen moest onze col»
lega in een volgend (kleiner) artU
kei zich van zijn eigen publicatie
„La bete humaine" distanciëren....

Dit is — van journalistiek stand»
punt gezien — misschien even be»
treurenswaardig als de zaak zelf.

|Want wij blijven wijzen op de
verantwoordelijkheid van de jour»
nalist, die zich nimmer mag laten
verleiden tot het schrijven van een
„gedurfde publicatie", die hem
wordt ingegeven door zijn lezers of
een bepaald deel daarvan.

De krant gaat voor zijn lezers uit
en. laat zich door de publieke opi=
nie niet als een hond slepen. In fel»
te is het zo: de krant vormt d;
openbare mening.

Maar dan zal de journalistiek als
een roeping moeten, worden, be*
oef end en zich vsrwijderd dienen te
houden van smetten, die haar waar<=
digheid ontluisteren. H.W.



Mensen en zaken
Voorbije romantiek.

Sommige insiders zeggen dat 't met
de voetballerij in ons land helemaal
niet goed gaat. Zij baseren hun pes»
simistische oordeel op het gehalte
der wedstrijden, ook en zelfs bij het
/ogenaamde „betaalde voetbal".

Meestal gaat het publiek ontevre»
den naar huis, zeggen de critici, om»
dat er van goede voethalsport geen
sprake is peweest.

Was dat vroeger nou zoveel be»
ter? vragen anderen, die het nogal
opnemen voor de huidige prestaties
der jongelieden op de grazige wei»
den.

IMomus is al meer dan eens in de
gelegenheid geweest te betogen dat
hij „vroeger" een warm voorstander
van voetballen was en die sport op
bescheiden wijze beoefende. Hij ge»
looft niet dat er vroeger beter of
slechter werd gevoetbald, maar bij
gebreke van betaling der jongelieden
voor hun bemoeiingen met de bal,
waren -de wedstrijden wel sfeervol»
Ier. Ja, dat gelooft hij beslist. Het
wordt allemaal op het ogenblik zo'n
koude, zakelijke bedoening. De jon-
gens zijn in een voetbalbedrijf opge»
nomen en wie niei. meer mee kan,
wordt op wachtgeld of op de trans»
ferlijst geplaatst. Daarom zijn de
prestaties ook zo krampachtig, om*
dat de jongelieden nooit de gelegen»
heid krijgen zichzelf te zijn. Was je
vroeger goed in dat zaterdagmiddag»
voetbal, dan gnuifden je collega's
en ze vroegen 's morgens aan je:
Ben je fit om vanmiddag van Ro»
baver te winnen? Dan kwamen de
andere lieden van het filiaal van de
Rotterdamse Bankvereniging naar
de Inundatiekade te Utrecht en je
zwoegde tweemaal anderhalf uur —
dikwijls in de modder van de wei
— om voor je club een dragelijk re»
sultaat te helpen bevechten. Tij»
dens de rustpauze dronk je een fles»
je priklimonade leeg en je ginne»
gapte -wat met de knappe dochter
van de terreincommissaris, die de
flesjes prikhmonade aan de verhitte
en ,bemodaerde jongelieden doorgaf.
Dat -was een heerlijke tijd en iedere
jongen 'kreeg een sporthart van
trots als hij eerder genoemde doch»
ter tegen zich hoorde zeggen: Jee»
tje wat een doelpunt maakte
je! Hoe durf je zo'n zware bal
op je hoofd t" nemen?! Meestal
durfde je dat ook niet, maar als je
wist dat Lies door de ruitjes van
het clubhuis keek, moest je wel!

En als je een flink'e plas met goed
wat brei zag, zorgde je wel dat je
daar in de loop van de strijd in
kwam te liggen, want je wist bij
ondervinding dat Lies dan altijd
ontzettend bewonderend naar je
keek als je moe en bevuild langs
hs:ar liep naar hel kleedlokaal. Dat
was 's winters en kou en vuiligheid
deerden je niet.

En dan die verrukkelijke zomer»
avond»wedstriiden, wanneer de
lucht mild en geurig was en je
daüit alles te kunnen en die kerel»
tjes van de machinefabriek „Jaffa"
met een nederlaag naar hun draai»
banken terug te sturen Dat
pakte wel eens anders uit, want die
kereltjes van „Jaffa" dachten ook
aan de heerlijke zomeravond en die
waren ook bijzonder in conditie....

Maar Lies was nooit boos na een
verloren wedstrijd. Eenmaal zelfs
toen de jongelieden met 13»2 had»
den verloren had ze tranen ge»
lachen, zei ze na afloop, omdat onze
muidvoor telkens ontzettend stoer
in het net van het doel van de vij»
and was getuimeld. En al die keren
zonder bal. Dat had lieve Lies een
'hele prestatie gevonden. En ze was
schattig in haar uiteindelijk oordeel:
Onze twee doelpunten waren ju»
weeltjes. De dertïen van de vijand
allemaal geluksgoals, niet om over
naar huis te schrijven.

Zulke dingen maken de jongelie»
den, die tegenwoordig voor hun
zwoegen worden betaald, niet meer
me*. Hun conditie is — net als bii
de onbetaalde lieden van vroeger —
ook beter dan hun techniek. Maar
de onschuldige romantiek van de
modder in de winter en de naar ge»
maaid gras geurende lucht in de zo»
meravonden en de lekkere flesjes
priklimonade zijn niet meer hun
deel. En ook de sPontane bewonde»
ring van Liesie missen zij

O, o die Liesje!
MOMUS.

Voor de stille armen
'Het comité maakt bekend, dat vol»
gens de beide verantwoordingen
reeds ƒ 420,= was ingekomen en dat
volgens de <terde — laatste — ver*
antwoording is ingekomen: mevr.
B.»R. ƒ 10; 'H.Z. ƒ 25; C.L.K. ƒ 10;
J,Th.K. ƒ 10; ,NN. ƒ 5; A.K. ƒ 15;
N.N. ƒ 2,50; fa. L.R. f 9; H.F. ƒ 5;
W.M.B.B ƒ 5; C.J.Z.=V. ƒ 10; A.A.
v.D. ƒ 5; J.D. ƒ 5; H.H. ƒ 2,50;
mevr. V. de W. ƒ5. Totaal ƒ 124.—

In toiaal was dus beschikbaar
ƒ 420 4- ƒ 124 = ƒ 544.

iHet geheel is aan kleine bedra»
gen, onder die lagen der bevolking
gekomen die daarvoor in aanmev»
king kwamen.

Wij maken van deze laatste ver»
ontwoording gaarne gebruik a'len
die aan onze oproep gevolg hebben
gegeven, hartelijk dank te neggen.

Het comité:
Mr. iH. M. van Fenem0

S. Slagveld
J. A. B. vvn Page e.

Toneel een week later
'De enige weken' geleden aangekon»
ciüde opvoering van „Madame Tic»
Tac" door de toneelvereniging ..Op
hoop van /egen" vindt niet plaats
op donderdag 23 en vrijdag 24 janus
ar: zouls werd vermeid, maar op
donderdag 30 en vrijdag 31 januari
in gebouw Monopole.

Watergetijden
H.W. L.W. 'H.W. L.W. strand

januari berijdbaar
12 8.13 3.30 20.40 16.— 12.00»18.30
13 9.11 4.30 21.45 17.— 13.00»19.00
14 10.19 5.30 23.01 18.30 14.30»21.00
15 11.39 7. .- 19.30 15.30»22.30
16 0.24 8.30 12.54 21.— 4.30»»11.00
17 1.32 9.30 13.54 22.- 5.30»12.00
18 2.26 10.30 14.43 22.30 ö.30»12.30

Samengesteld door P. v.d. Mije KCzri

OPRUIMING! OPRUIMING!
Sterk verlaagde prijzen

MATRASSEN
1 pers MATRAS 30 x 190 nu ƒ 25,-
2 pers. MATRAS, 3=delig 120 x 190 .... nu ƒ 42,50
l*pers. INTERUEURMIATRAS 80x190 15 j. gar.

nu ƒ 49,50
l pers. INTERIEURMATRAb, 80x190, 15 j. gar.

nu ƒ 55,—
l pers.. SOHUIMPLASTIOMATRAS 80x190

van f 69,50 nu ƒ 60,-
Diverse matrassen l en 2 pers. met 10% korting

LEDIKANTEN en SLAAPKAMERS enz.
l pers. DIVANBEiD, 15 jr garantie .. nu. , ƒ 25',-
1 pers. KANTE'LlBED, 15 jaar garantie nu .. ƒ 37,50
2 pers. DIVAN'BBD, 15 jr Paranüe .... nu ƒ 42,50
ETAGE'BED, 15 laar garantie nu ƒ 65,-
1 pers. MODERNE SLAAPKAMER:

ledikant, tafel, stoel en nachtkastje .. nu ƒ 124,95
2 pers. MODERNE SLAIAPIKAMER:

ledikant, tafel, 2 stoelen en nachtkastje nu ƒ 157,50
OMBOUWEN m. railgarnituur nu ƒ 27,50 en ƒ 22,5'J

DEKENS
l pers. DEKEN, 150 x 200 nu ƒ 10,-
l pers. JACQUARD DEKEN, 150 x 200 .. nu ƒ 15,-
l pers. MODERNE DEKEN, 150 x 200.... nu ƒ 25,-
l pers. 100% K.WALITEITSDEKEN, 150x200 nu ƒ 29,50
1 pers. 100% ZUIVER WOLLEN BLOBDEKEN,

150 x 200 nu ƒ 39,75
2 oers. 100% ZUIVER WOLLEN DEKEN

180 x 220 nu ƒ 59,50

100% zuiver wollen van Wijk dekens
10% KORTING

l pers 150 x 200 f 45,80-10%= ƒ 41,22
l oers. 150 x 210 f 39,00—10% = ƒ 53,10
Grote 2 pers. 190x225 ƒ 65,50-10%=ƒ 58,95

Deze opruiming begint woensdag 15 januari!

Baddenmagazijn W, H, Kemper
.Haltestraat 21 - Telefoon 2119 en 2344

Zondagmorgen 12 januari, 10.30 uur

WIJDINGSDIENST
van het

ROZENKRUISERSGENOOTSCHAP
in RESTAURANT „ZOMERDUST" Koster»
straat 5 te Zandvoort. Introducties verkrijgbaar
aan de zaal.

KOOPT NU EEN

Philips-
Televisie

thans leverbaar in
43 cm beeld voor ƒ 775,—
en 53 om beeld v. ƒ 995,—

Electro Radio Techn. Bur.

G. R. SCHROEDER
Bnederodestr. 1(50 tel. 3254

Enige MEISJES
kunnen nog geplaatst worden op onze inpak»
afdeling.

Werktijd: 8 tot 17 uur
Afwisselende werkzaamheden, hoog loon plus
premie.

GEEN HANDWERK!

Voor het verkrijgen van volledige inlichtingen
kunt U zich wenden tot Hooimarkt O te Haarlem.

HIER STAAT UW BRIEF

De 'Hondsbosse Zeewering
3 meter hoger

Wij hebben uit de dagbladen kun»
nen vernemen dat met het oog op
de uitvoering van het Deltaplan het
noodzakelijk moet worden geacht
de Hondsbosse Zeewering met 3 m
te verhogen. Vervolgens verwacht
de Deltacommissie dat de vloed»
stand een hoogte kan bereiken van
5 meter boven N.A.P.

'Verder is in üe haaste "toekomst
te verwachten een opgave van de
vioedverhoging '(normale) na de af»
sluiting; volgens de voorlopige be»
rekening ligt dit 'hoger dan ik had
aangegeven in enkele ingezonden
stukken.

De waardering van deze afwijken»
de opgaven ligt in de bodemverhou»
dingen die een ieder verwacht na
de totstandkoming der afsluiting
(over 20 tot 25 jaar).

De afsluiting der zeesgaten gaat
eigenlijk in drie fasen n.l. Haring»
vliet Brouwershavense Gat en Oos»
terschelde.

De opgaven van de Deltacommis»
sie van een stijging van een storm»
vloed van 5 meter boven '1S.A.P.
komt neer op een vernietiging van
de strand=rotonde en een ondergra»
ving van de duinvoet. Het is niet
onmogelijk dat ter zijner tijd tijdens
•de afsluiting ook de veiligheid van
'Rotterdam, Vlaardingen en Maas»
sluis door de stijging van de Nieu»

Burgerlijke Stand
van 3 januari—9 januari 1958

Geboren: Edvard Alphons Hen»
drik, z.v. A. J. Endenburg en J. Hoe»
vers; Rolf Willem, z.v. A. J. van
der Moolen en E. Koper.

Ondertrouwd: Jan Schaafsma en
Henriëtt'e Bos; Johannes Turpijn en
Viktoria Leembruggen; Johannes
Antonius van Daalen en Anna Hla»
waty; Jan Johannes van der Weele
en Neeltie Schuiten; Abraham Oele
en Antje Terol.

Getrouwd: Hendrikus van Hou»
ten en Aartje Kos; Hendricus Pe»
trus Johannes Vleeshouwers en Ca»
tharina Anna Margaretha van den
Berg.

Geboren buiten de gemeente:
Jeroen Simons; Robert Willem Nij»
dam.

we Waterweg in gevaar zal komen
er. zal noodzaken tot adempauze in
di werkzaamheden.

JAAP TERMES.

Zandvoort, 8 januari 1958

Vrouwencontactcoxnxnissie
De vrouwencontactcommissie te

Zandvoort deelt mee, dat de naai»
cursus op dinsdagmorgen van 10»12
uur en vrijdagavond van 8=10 uur
ook in het nieuw begonnen jaar zal
worden gehouden, indien hiervoor
voldoende deelname bestaat. Men
kan zich hiervoor opgeven bij de
teommissiesleden, of bij drogisterij
Ëlaauboer, Haltestraat 46, telefoon
2392.

Supporters gaan vergaderen
De supportersvereniging Geel=blauw
houdt op dinsdag 21 januari haar
jaarvergadering in hotel Keur.

Meer belangstelling
voor kleuteronderwijs
De zojuist door 't Centr. Bur. voor
de Statistiek gepubliceerde „Statis»
tiek van het kleuteronderwijs 1957"
is de eerste editie sedert het per
1»1»1956 in werking treden der
Kleuteronderwijswet.

Vergeleken met 1954 steeg het
aantal scholen met 364 tot 3793 en
het aantal leidsters '(voorheen ilioof=
den en onderwijzeressen genaamd)'
van 9215 in 1954 tot 10153. Het aan»
tal leerlingen daarentegen ver-nin»
derde in dezelfde periode met
19000 tot J49.000 (5%).

Ondanks deze terugloop van het
aantal leerlingen steeg de „belang»
stelling" (aantal 5»jarige leerlingen
per 100 Ssjarigen) van. 70,7 in 1954
tot 78,4 in 1957, doordft vooral in
de Noordelijke provincies en Gel»
derland (Veluwe) een flink stuk van
di, vroegere achterstand werd inge*
lopen. De gesignaleerde daling vaji
'het aantal leerlingen werd goeddeels
veroorzaakt • door demografische
factoren (minder omvangrijke ge»
boortegeneraties) en vooral ook
door het stellen van de wettelijke
toelatingsleeftijd op 4 jaar. 'Het
aantal 3=jarigen bedroeg in 1954
23.000,

Het gemiddeld aantal leerlingen
per klasse dat 'in 1954 nog 40,0 be»
droeg, daalde tot 34,4. iHet ongesub»
sidieerd onderwijs omvat nog slechts
een fractie van bet gehele kle'rjej»
onderwijs: het betreft 3% van alle
scholen met slechts lVa% van het
totaal aantal leerlingen en leidsters.

Het percentage „onbevoegde"
kleuterleidsters daalde van 20 in
1954 tot 9 dn 1957.

J. DE BOER
Kantoormachines en Kantoormeubeleni

AMSTERDAM: Den Texstraat 25, tel. W431
W*™* 30- tel- 3898

( zandvoortselaan 62a, tel. 2014

schrijfmachines
telmachines

( rekenmachines
ALLE MERKEN

dicteermachines, kasregisters
Grundig bandrecorders

kantoormeubelen

VERHUUR ONDERHOUD REPARATIE

EXTRA REKLAME bij

SLAGERIJ BURGER
750 gr. KALFSLAP'PEN 3,20
750 gr. FIJNE RIBLAPPEN 3,10
750 gr. V!A!RKE>NSCARBO'N'ADE.N 2,85
750 gr. PRACHT RUND.LAPPEN 2,68

Kalfsvlees
Lappen 500 gr. 2,25
Fricandeau 500 gr. 2,40

Varkensearbonade
Schoudercarb. .. 500 gr. 1,85
Rib 500 gr. 1,95
Haas carb 500 gr. 2,10

Lamsvlees
Bout 500 gr. 2,65
Magere lappen 500 gr. 2,40
Carbonaden 500 gr. 1,58

Bijzonder aanbevolen
Biefstuk tartaar 250 gr. 1,10
Doorr. Vark.lapp 500 gr. 1,28
Kalfstongen 100 gr. 0,30
\arkensfric. v.d. filet 2,58
Kalfsbeentjes .. 500 gr. 0,30

Voor de boterham
100 gr. ,Ham } 7Q
100 gr. Cervelaat. ƒ *^
100 gr. Gel. lever i
100 gr. iPekelvlees ƒ
Rosbief \
Staartstuk (
Entrecote i
Lende /

Héél malse biefstuk
58 et 200 gr.

Woensdag en donderdag
500 gram Gehakt h.o.h. ƒ 1,10
100 gr. pork \ 4Q
100 gr. Saksische ) T»

Gebr. Burger's slagerijen
AMSTERDAM , HAARLEM

ZANDVOORT, HALTESTRAAT 3 - TELEFOON 2994

FAMILIEDRUKWERK
Gertenbachs Drukkerij

ACHTERWEG l - TELEF. 2135



A.s. zaterdag:

250 gr. Victoriastengels voor f 0,70
6 kleine cake's voor f 0,70

En als speciale aanbieding:
Een heerlijke Wenertaart voor f 0,90

Vraagt onze bezorgers naar deze speciale
aanbiedingen!

Fa. H. van Staveren
Zeestraat 48 - Telefoon 2684

Enorme
prijsverlaging!

KEUKEN'VALLETJE zwart*wit ruitje m. satijn*
streep van rose* rood en groen nu p.m. ƒ 0,69
NYLON B.H.'S ƒ 2,95 nu ƒ 1,38
NYLO'N KOUSEN, 20/30 denier ƒ 1,95
ONDERJURKEN, charm ƒ 3,75
CAMISOLES m. .40/42 ƒ 0,80
DIRECTOIRS ƒ 0,80
Diverse STROPDASSEN, div. kwal ƒ 2,50
CREPE MOUSSE ANKLETS ƒ 1,98
HEREN ZAKDOEKEN ƒ 0,29

Enz. Enz.
ZIET DE ETALAGE

„DE KAMPIOEN"
IHALTESTRIAAT 59 - TELEFOON 3398

EXCELSIOR
STOFZUIGERS

•HOLLAND ELECTRO ƒ 145
,H.E. HANDSTOFZUIGER ƒ 120
EXCELSIOR f 155, ƒ 135; ƒ 109
HOOVER ƒ 210

Henk Schuilenburg
De noedk. Amsterdammer
Gr. Krodht 5*7, tel. 2974

1928 Vara afd. Zandvoort 1958
De leden kunnen voor de jubileumfeestavond
op donderdag 6 februari 195Ü in Mono^ole

Waar dan de haan kraait
kaarten afhalen oo de door 'hen ontvangen cir*
culaire op de daarop aangegeven plaats en tijd.

/Het bestuur.

L J. Knotter
Haltestraat 37, tel. 2891
Uw adres voor

alle soorten
Sluis' vogelzaden
Gekorreld ochtendvoer

Vï ks 22 et

Hoogtezon-
bestraling

volgens afspraak.
Ab. 10 bestralingen f 70,*
Drogisterij

Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

Amsterdamse
Groentencentrale

Jan Filmer
TOLWEG 16 * TiELEF. 3195

Lof % kg 32 et
Spruiten % kg 24 et
Andijvie % kg 35 et
Bloemkool p.st. 65 et
Worteltjes % kg 18 et
Sla p.krop 10 et

Panklare
groente

,
~

Savoye kool .
Koolraap ....
Worteltjes ...
Uie"n . f
Soepgroente..
Prei V2
Rode kool .... Va
Groerte kool.. V»
Hutspot Vs

100

Boerekool
Andijvie

V2

kg
kg
k".
kg
gr.
kg
kg
kg
kg
kg

0,18
0,18
0.20
0,24
0,15
0,25
0,13
0,18
0,24
0,45
0,65

Geschilde aardapp. kg .. 0,35

'BLIKGROD5NTEN litersblik
Hero's doperwtjes 0,75
Sperciebonen 0,82
Spinazie 0,65
Va l Wik spinazie 0,42

10 Zoete sinaasapp. l,—
7 extra gr. sinaasapp.l,—
l kg Jonathans 1,18
l kg Goudreinetten 1,25

Daar kunt u heent
Monopole

Vrijdag 10 t/<m zondag 12 jan. S u.:
film „Artisten en modellen"

Maandag 13 -en dinsdag 14 'jan., 8 u.:
film „Tussenspel in Miinchen"

Woensdag 15 jan., 8 uur: film „Bloe*
dige zonsondergano."

Donedrdag 16 jan. 8.15 uur: film
„II Bidone" onder auspiciën van
„'t 'Hefm"

Zondagmiddag 12 jan., 2.30 u.: film
„A en C in stofzuigers"

Hotel Bouw«s

Zaterdags en zondags cabaretpr^*
grarmna. Orkest: -Wam Oly.
Zondags matinee.

Stodtschouwburg, Haarlem

Zaterdag 11 jan., 8 uur: 'Nederl.
Comedie met ,Home, sweet home'

Zondag 12 jan., 8 uur: Ned. Cornet
tiie met „Gijsbreoht van Aemstel"

ruimt op
Grote opruiming met sensationele aanbiedingen.

Nog nooit in Zandvoort vertoond!

10% KORTING op alle merkdekens 10% KORTING
Al deze dekens zijn gloednieuw, onbeschadigd en puntgaaf.

25% korting op 100 wollen moder*
ne streepd&ken, zw. kwaliteit.
1 pers. 150/200 v. 51,- voor 37.90
2 pers. 190/230 v. 65,75 voor 49,75

25% korting doublé face deken
met zijden rand. 80% wol. Lei op!
l pers. 150/200 v. 47,75 voor 35,82

2ü%korling op restant wollen de*
kens, hoog wolgeh., werkelijk prima
1 pers. 150/200 v. 31,75 voor 25,40
2 -pers. -170/220 v. -39,75 "voor 32,75

Gewatfeerde dekens met prima
watten gevuld en sterke overtrek
l pers. nu voor 17,78 en 13,35

Mod. sfreepdekens frisse kleuren
1 pers. 150/200 v. 21,75 voor 19,75
2 pers 170/220 v. 25,75 voor 22,75

Spanola olaid of tochtdeken mei
gedekte ruitmotieven

150/200 12,75

Christelfor reisc'eken, frisse ruiten
130/170 13,50

De alom bekende Panterplaid
De grootste mt 150/200 nu v. 16,95

Zaalbergplaids 100% zuivee wo'
Ijzersterk en duurzaam

140/180 35,75

AABE plaids 100% zuiver wol
140/195 van 42,50 nu voor 38,25

Skandinavische import plaids
Uiterst fijne kwal. er zeer aparte
üessins van 49,75 voor 42,50.

Geruite keukenhanddoek,
groen, 4ee! en blauw
40/60 van 1,30 nu 1,23

rood,

Theedoek z.g. sneldroger
Grote maat 68/68 nu voor 1,39

Stevige katoenen theedoek
Frisse ruiten nu voor 1,05

Half linnen theedoek 65/65 nu 1,57

Speciale aanbieding badlakens
Extra kwal. on ir.l-t frisse strepen.
Grote maat nu 8,95

Badlaken, alleen groen/zwart
Gestreept, grote maat 100/160 8,25

Badlaken, gestreept 90/140 nu 6,35

MOLTON DEKENS
in alle prijzen en kwaliteiten
125/180 5,83 4,79 55/ 80 0,84 0,74
140/180 6,39 5,39 90/130 2,05 1,89
150/200 6,39 2,59 110/160 3,19 2,89
160/210 8,85 7,29 125/180 3,98 4.49

Zaalberg dekens 100% wo'.
Effen pasteltinten, fraise, geel, re*
scda, camel, b'lauw
1 pers. 150/200 v. 39,75 voor 35,75
2 pers. 175/220 v. 51,00 voor 45,90

Zaalberg deken 100% zuiver wol
Doublé face, zwaarste kwaliteit
1 pers. 150/200 v. 60,00 voor 54,00
2 pers. 190/230 v. 87,50 voor 78,75

Van Wijk dekens 100% zuiver wo
Oude dessins en vuil door etaleren
1 pers. 150/210 v. 59,00 voor 49,75
2 pers. 190/230 v. 82,30 voor 70,00

Doublé face deken, iets vuil
1 pers. 150/200 v. 18,95 voor 15,75
2 pers. 170/220 v. 23,95 voor 20,75

Blokdekens, geheel nieuwe dessins
1 pers 150/200 nu slechts 21.15
2 pers. 170/220 nu voor 25,85

B1NNENVER1NGS*MA'IRAS.
Slechts enkele stuks van deze ma*
trassen met luxe damast overtrok*
ken, zijn nu nog voorradig.
80/190 van 62,7j nu 54.75
Ev zijn ook nog een beperkt aantal
matrassen van bekende loptkwali*
teilen. Ook deze matrassen gaan
met 10%korting.

Beatrix binnenveringmatrassen met
zomer* en wlnterzijde, sterke bloem*
ciamast, 15 jaar garantie
1 pers. 80/190 79 nu voor 71.10
2 pers. 120/190 120,* nu voor 108,*

Kernmatras l pers 80/190, gevuld
met l plantenvezel, afgedekt met
watten. Kan niet klonteren.
Nu voor 27,85

Tevens zijn er nog restanten sprei:
en welke wij met 15 en 20%
opruimen.

Jacquard badhanddoek in pasteltin*
ten 55/110 van 4,50 nu 3,45

Effen badhanddoek in donkere
kleuren van 3,95 voor 2.95

Doorschijnende plastic tafelkleedjes
Rood, groen, blauw
130/160 van 3,75 nu voor 2,75

Op alle restanten hand* en thee.
doeken 15 tot 20% korting.

Wieg dekentjes
Effen pasteltinten 75/100 3,55
Dekentje met leuke afbeeldingen
en hoog wolgehalte nu voor 7,95

Zuiver wollen kinderwagenplaidje
75/100 nu voor 14,85

Effen ledikant dekentje 90/130 5,35

Modern dekentje met hoog wol*
gehalte 90/130 van 14,95 voor 13,45

De verkoop van deze artikelen
begint woensdag 15 januari

WASSENAAR
Speciaalzaak in Bedden- en Huishoudtextiel
KERKPLEIN 8 a - TELEFOON 3430

Woensdag 15 januari
grote opruiming

in de „WOLBAAL"
Haltestraat 12a = Telefoon 2099

(Zwanendons
damespyama's nu 6,95
zwanendons
nachthemden 5,85
Damesslips alle maten

98 et

Ba\ddOeken nu 89 et
Washandjes 19 et
Fris geblokte
keukendoek 98 et
De 5 x D theedoek

nu 98 et

Gras/, lakens v. a. 4,35
Idem slopen 1,35
Planellen anthrheumae
lakens nu 7,95
Tafellakens nu 3,95

Prima herensokken 0,89
Crepnylon sokken 1,69
Notlron overhemden

nu 7,50

NYLONS, Ie keus 1,85

KOOPJES
in wollen damest, /ie*
ren pullovers en vesten

In BABYGOEDEREN
verrassend lage prijzen

Bijv. luiers 79 et

Grote prijsverlaging
in alle soorten wol!

NUTSSPAARBANK
Grote Krocht 38, Zandvoort

Rente verhoogd tot

2,70 °'«
op gewone spaarbankboekjes vrijwel

direct opvraagbaar
*

op boekjes met drie maanden
opzegging en speciale voorwaarden

*

Rente gaat in direct na storting
*

VRAAGT INLICHTINGEN

De kl. BIJENKORF
UW ADRES voor:

Radio - Televisie
Télefunken, Erres, Philips, Blaupunkt enz.

WASMACHINES en SNELDRO GBRS
£ Erres, Miele, Edy, A.E.G., Bico, Ruton,
' Hoover, Scharpf 'enz.

STOFZUIGERS: Erres, Excelsior, Ruton, Hol*
land Electro, enz.

GASBORNUÜZBN: Inventa, Etna.
OLIESTOOK: Beoht en Dietsering, Davo, Inven*

ta, Orig. v. Rooy.
Verder weer ruim gesorteerd in:

PLATENSPELERS en WISSELAARS,
ELBCTR. en OLIBVERWARMING enz.
RADIO, en T.V. TAFELS en KASTEN.

Ook voor huis* en slaapkamers, leuke en moder*
ne zitjes, dressoirs, theemeubels, bankstellen,
rookstoelen, enz. enz.

bezichtig met ons de uitgebreide toom
kamers van de fabriek, rechtstreeks en
voordelig.

Onze zeer bekende verende „OLGA" iMATRAS*
SEN (met 15 jaar garantie) zijn in 't gebruik een
openbaring.
Al deze artikelen ook op gem. betalingspreiding.
Electr. app., gloeilampen, huishoudel. artikelen.

De kl. Bijenkorf
Kerkplein 5 ingang Kerksteeg
Telefoon 2658

Baha'iwereldgeloof
,Deize aarde is slechts één land en de
mensheid haar burger"

(Baha'u'lléh 1863)
Bent ü het ook met de volgende
grondbeginselen eens?
• de icenheid der mensheid
• onafhankelijk onderzoek naar de waarheid
• 'het prijsgeven van vooroordelen, o.a. van ras,

nationaliteit en godsdienst
• de grondslag aller religies is een en dezelfde.
• godsdienst moet de oorzaak van eeriheid on*

der de mensen zijn.
• godsdienst moet in overeenstemming zijn met

wetenschap en rede.
• gelijkwaardigheid van man en vrouw.
• algemene en verplichte opvoeding.
• 'het doen verdwijnen van de uitersten van ar*

moede en rijkdom.
• een -wereldhulptaal.
• wereldvrede, wereldfferechtshof, wereldge*

menebest.

D kant een gratis brochure aanvragen bij
postbus 266 Amcterdam. /

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

WIE iHELPT ONS voor
mevr. Koper, Bred.str. 22
een reis naar Canada te
winnen door zich te abon*
neren op „Eva" u ƒ 9,10
iev half jaar? Opeeven bij
mevr. Dietrich, Zandvoort*
selaan 113 of mevr. 'Meijer
Brederodestraat 20.

Echtp. zoekt ZIT=SLAAP*
KMR(S) m. keukentje v.
perm. of winterm. Br. nr.
301 bur. Z. Crt.

T,E H'bUR GEVR. voor
de maanden mei, juni, juli,
aug., sept. voor echtp. met
2 sohoolg. meisjes: iGbM.
3 kamers, vrije keuken,
badk. of cel, of grote ZIT*
SLAAPK en slaapk-, keu*
ken en bad. Br. m. pr.opg.
ond. nr. 306 'bur. Z.Crt.

VRIJ GEMEUB. BENE*
DBNH'UIS TE HUUR,
ƒ 125,— p.m. tot on met
mei. Br. ond. nr. 309 bur.
Zandv. Courant.

TE KOOP GEVR. leeg te
aanv.: KLEIN HUIS voor
Zandvoorts echtppaar. Br.
nr. 308 bur. .Zandv. Cour.

TE KOOP GEVR.: HUIS
met garage. (Makelaar L.
Busscher Dr. Gerkestr. 141
Teler. 2888 Zandvoort.

T C KOOP: >CO CKER*
SPA'NNIBLS, 8 wk, stam*
óoom. Tel. 2632.

T,E KOOP; VRIJ HUIS,
gelegen iBrederodestraat.
'GEVR. ruil voor een vrij
benedenhuis met tenmin*
ste 3 kamers en tuin.
Makelaar W 'Paap, Hoge*
weg 17.

TE KOOP: vrijst. MUIS,
waarv. vrij bovenhuis dir.
leeg te aanvaarden. Koop*
som incl. stoff. f 25.000,—
Br. nr. 307 bur. Zandv. Ct.

TE KOOP: lange LEREN
IDA'MESJA'S, mt. 42*44.
Van Lennepweg 40=111.

TE KOOP: Engelse KIN*
DERWAGEN en WIEG.
ƒ 25,*. Veldlaan 2, Aerden*
hout.

TE KOOP: lange led. jas
met losse voefilng; mooi
kastje m. laden en planken
gesch. v. keukentafel of
•ommode.
Kostverlorenstraat lObov.

TE KOOP: prachtige Sin*
ger 'NAAIMACHINE in
salonkast, desge\v. gem.
bet. „Wilco", W. Draijer*
straat 12.

Flinke HULP jn de HUIS*
HOUDING GEVR. van
9*5, 's zaterdags tot l uur.
Mevr. v. Eek, Merellaan 34
Bentveld, telefoon 26204

QEVR.: KINDER JUFFR.
Leeft. 19*25 j. Te-vens voor
lichte huish. bezigh.. Ver*
dere hulp aan\v.
Br. nr. 305 bur. Z. Crt.

WERKSTER GEVR.
ocht. p.w. Mevr. Dalmeijer
Dr. Gerkestraat 105.

MEISj£ B.Z.A. v. halve
of hele dagen in winkel.
iBr. nr. 304 bur. Z. Crt.

Stud. geeft BIJLES Latijn,
Grieks, mod. talen Br. nr
302 bur. Z. Crt.

VERLOREN omg. Huis in
de duinen een groene
STOLIA. Gaarne terug.
Herm. Heijermansweg 75.

PERZISCH
TAPIJTHUIS
Thorbeckestr. 13, tel. 3386

sterk
verlaagde

prijzen!
Prima rietmatten
voor afschuttiag en tegen
stuiven; franco. Rietmatten*
fabriek C. A, Rljabeek, HU»
lefiom. telef. K 2520-5116.

Laat uw kamers, keuken
e.d. door ons opknappen.

Schilder- en Witwerk
Ie kl. afwerking. Br. 303
bur. Z. Crt.

ABONNEERT U op de
ZANDVOORTSE

COURANT

EIke LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! 5BSag.y.- ^^°S£gfg*



O EN TELEVISIE
GEMAKKELIJKE BETALINGSCONDITIES

PHILIPS
ERRES
SCHAUB LORENZ
BLAUPUNKT

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN
Ruime keuze J. KEUR

ElectrosradiO'fechnisch bureau
BURGBM.
ENGBLBERTSSTRAAT 64
TELEFOON 2914

Bandapparaten en Auto radio's

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko ~ Tel. 2424

Autorijschool „Laurens"
leidt U op in zo vlug mogelijke tijd. Les ƒ 6,— per uu

Aanmelden: Zandvoortselaan 25
Telefoon 3556

Ned. Ver, van Sexuele Hervorming
Afd. Haarlem. Secr, Voorduinstraat 47rd

Wat is en wil de
Ned. Ver. van

Sexuele Hervorming?
Inl. voor Zandvoort bij Th. van Veen, Gonst.
Huijgensstraat 26, tel. 2766.

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u •
Zijlweg 63, Haarlem, tel. 15141

Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver«
zorging van begrafenissen, cret
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstr. 4, tel. 3131

Sportschool Buchel-Zandvoort
Schoolplein l
Privé^adres Hogeweg 60

JE'UGDJUDO vanaf 6 'jaar
JIU JITSU ) voor
JUDO > DAMES en
iINDOORTRAININGJ HEREN
Clublessen Privélessen Privéclubs

Mogelijkheid tot lessen iedere
ochtend, middag en avond.

BEGIN GOED!
Bestel heden bij ons uw
televisietoestel!
Verrijk uw gezinsleven!

Wij zorgen voor een prima onfc
vangst. Keus uit voorraad van div.
modellen.
Komt U eens kijken?
Maak februik van. onze credit*
service!

Erkend Philips serviceidealer
voor radio en televisie

TELEVISIE RADIO SPECIALIST

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 > Telef. 2534

WIE NIET AIDVERTEERT
WORDT VERGETEN!!!

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4«7 pers.
Gestoten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Tel. 12448, Haarlem.

Wist U, dat een
korting van 20% op
alle stoomgoederen
permanent wordt gege»
ven indien u deze brengt
en haalt in ons filiaal
Kerkstraat 26. Chemische

wsssery en ververij
KEYSER
Telefoon 2653

In plaats dinsdags don=
derdags na l u. gesloten!

Wat voor feest of partU?
Alle* verhuren wflü
Gbunrerk, porceleln, bestek,
ken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker. telef. 2164

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestr. 62 - Telef. 2263

SEIZOEN OPRUIMING
Ook U moet profiteren l
van talloze extra koopjes l
en de extra kortingen * KORT aanvang woensdag

15 januari
•9 MORGENS OM B UUR

HU1SHOUDGOED

KATOENEN THEEDOEKEN, frisse ruit
98 * 88 68 et

Prima kwal. half linnen THEEDOEKEN 138 118
WITTE HANDDOEKEN 128 118
IPA'RTIJ WASHANDJES 38 24 et
Iets besch. gekl. BlADDOEKEN 228, 198 178
Zeer mooie BADDOEKEN, gr. maat 298 248
BADSTOF KEUKENDOEREN 188, 168 138
Prachtige BADLAKENS, felle kleuren 548

Flanellen Lakens
Anti rheumatiek

150x230 678 598
180x230 798 698
200x230 798

Partij slopen 1,48
Prima GRASLINNiBN LAKENS, iets besch.

150 x 235 668
180 x 235 698

BIJPASSENDE SLOPEN 178

ZUIVER WOLLEN DEKENS
w.o. alle bekende merken zoals „Van
Wijk". „Zaalberg" enz.
Ook op de vastgestelde prijzen

10% EXTRA KORTING

GEWATT. en V2 WOLLEN DEKENS
10% EXTRA KORTING

Alle soorten HERiBN VESTEN
10% EXTRA KORTING

SLAAPKAMERKLEED'JES
MEUBELSTOFFEN
.MATRASSEN
REPARATIE MAU'RASSEN
BLAIDS

10% EXTRA KORTING

ALLE SOORTEN PEIGNOIRS
20% KORTING

STUKGOED

Pracht kwaliteit WIT KATOEN
80 cm breed per meter 118 98 et
90 cm breed per meter 158 108

.GEKLEURDE KATOEN 80 cm br. p. m. 128
Gestreept PYA'MAxFLlANEL p.m. 158 88 et
Effen GEKLEURD ELA'NEL p.m. 128, 108 98 et
W1IT PLANE'L per meter 158 128
Diverse RESTANT STOFFEN p.m. 98 et

Links geweven DAiMESKOUSEN 138
Zeer mooie NYLONS, Ie keus 198
NYLON MOUSSE KOUSEN

Normale prijs 750 nu 398

DAMES TRICOT

MOOIE GRASLINNEN LAKENS
150 x 235 528
180 X 235 648

SLOPEN 188 168

TAFELGOED

Prima GRASL. LAKENS 2x cordon
150 x 235 598 578
180 x 235 768 698

BIJPASSENDE SLOPEN 228 198
MOOIE GEBORDUURDE UAKBNS

150 x 235 598
180 x 235 748

BIJPASSENDE SLOPEN 218

O'NTBIJTLAKENS wit m. gekl. rand
130 x 160 598 498
120 x 150 498..398

WIT iDAIMAST TA'FELLAKENS
130 x 160 478

Zeer mooie wit katoen damast
TAFELLAKENS

130 x 160 798 678
150 x 180 878
150 x 200 978

'BIJPASSENDE SERVETTEN 128 98 et

HEREN TRICOT

•HEREN SINGLETS, wit streepje 158 148
WITTE HERENSLIPS' 168
'Prima iNTERLOCK HEREN SINGLETS
Zware kwaliteit 218 208
Interl. heren BORSTROKKEN, korte mouw,
ronde hals - 298
Interl. heren BORSTROKKiBN korte mw 398 338
met lange mouw 418
Interl. hr. HEMDEN, korte mouw 398 368
Interl. hr. HEMDEN, geruwde winterkwal. 498
Interl. hr. PANTALONS, korte pijp 128
'Interl. hr. PANTALONS, lange pijp 498
Lange jaeger hr. PANTALONS, gr. maat 798

JONGENSONDERGOED

Witte FANT. JONG. SINGLETS 128 98 et
BIJPASSENDE SuIPS 128' 98 et
Interlock JONGENS SINGLETS 128 118
Interlock JOiNGENS SLIPS 118
GERUITE JONGENS BLOUSES 248

ALLE JONGENSTRUIEN
10% KORTING

ZWANENDONS DAMES PYAMA'S
898 798

ZWANENDONS
DAMES NACHTHEMDEN 898 798

PARTIJ HE'KiMNuVJi'RHEMDEN
Restanten vanaf 498

MEISJESONDERGOED

Iets bijzonders!
Zeer mooie popeline HUREN OVERHEMDEN
•donkere tinten 978 798

Kat. MEISJl'S ONDERJURKEN 248 228
Lange molton kd. PANTALONS en wol

598. 498
Interl. kd. BROEKJES m. boordje v.a. 68 et
Interlock ms. CAMISOLBS vanaf 58 et
Interlock SLIPS vanaf 58 et

J. Th. KORT
iZAiN'DVOORT
GROTE RRO'GHT
TELF. 2606
Ook in Haarlem, Heemstede
en Umuiden

Oharmeuse DAMESONDERJURKEN 248 198
Charm. ONDERJURKEN m. br. kant 398 318
Prima fant. D1AMESHEMOJES 228 198
BIJPASSENDE SLIPS 188
DIRECTOIRES met boord 198
Interl. DAMES CAIMISOLES ronde hals 148
llnterl. DIRECTOIRS 228 178
Zuiver wollen fant. CAMISOLES 398
BIJPASSENDE DIRECTOIRS 398
JAiEGER CAMISOLES ronde hals 578
JAEGER DIRECTOIRS , . 598
WOiLLEN DIRECTOIRS, donkere kleuren 498

iMOLTON DEKEN alle maten
110 x 160 488 338
125 x 180 618 448
135 X 190 718
160 x 190 848

GEKLEURDE FLANELLBN LAKENS
150 x 200 638
170 x 220 788

ZIJDEN DAMAST SPREIEN, ruime 2*pers.
met mooie voulants 21,25 13,50
iZware kwt. lopers. WOLLEN DEKENS nu 19,35
iGROTE MAAT 2=4?FJRS. 190 x 230 29,35
Prima GEWATT. DEKENS nu 14,18
GROTE MAAT 2=pers. nu 19,58

ONZE START
met het nieuwe jaar,

met speciale .n'ieuwjaarsprijzen, is
een enorm succes gebleken.
Wij gaan nog even door met koop»
jes, die U nog nimmer heeft gezien.
Haast niet te geloven

Zó goedkoop
Z'et onze etalage: Grote Krocht;
elke dag nieuwe aanbiedingen.

rNOOY
^ ZANDVOORT

Grote Krocht 20, showroom Raadh*
huisplcin en iHotel Bouwes.

Annex CABARET EXTASE
Zandvoort

Het gehele jaar geopend

Zaterdags en zondags
CABARETPROGRAMMA
met internationale artisten

*
Gedurende de maand
januari elk weeken'd

Orkest
WIM OLIJ

*
ZONDAGS MATINEE

met volledig avondproqramma

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHItDERSBEDRIJiF

FaJ. v.d. Bos&Zn
Tel. 2662, Zandvoort Gevestigd 1879

Burg. Engelbertsstraat 54
CLAS-ASSTJRANTIE

Kent u onze
NIEUWE HULP 3N HUIS?

Excelsior
stofzuiger

Moderne vormgeving! Zware
motor! 'ƒ 145 of v.a. ƒ 2 p.w.
Komt U eens kijken?
Radio televisie specialist

F. H PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Meubilaire Veiling
op donderdag 16 januari

's morgens 10 uur in het
Veilinggebouw de Witte Zwaan

Dorpsplein 2
KI'JKDAG: WOENSDAG 15 JAN.

's middags 2*8 uur
w.o. slaapkameram., huiskameram.,
tafels, stoelen, linnenkasten, dres=
soirs, theemeubels, bankstel, losse
clubs, vloerkleden, Friese staartklok,
spiegels, gordijnen, haarden, kachels,
electr. kookfornuis en vele andere
huis'h. goederen enz. enz. 'Goederen
'kunnen alsnog worden opgegeven of
ingebracht.

Veilingmeester P. Waterdrinker
Telefoon 2164

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gemeente Secretarie
2499 Gem. geneesheer, Julianaweg la
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en. Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17,
3492 „Leico", schoonmaakbedrijf

Marn. van St. Aldegondestr. 3
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
baclis Drukkerjj, Achterweg 11.
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DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanar /saterdag 12 uur t/m maandag*
morgen 8 uur:
Doktoren:

Dr P. VUlbrief
Hogeweg 43, telefoon 3355

wykzuster:
Zuster M. E. Niezen
Van Lennepweg 42, tel. 2382

Xpndaü 12 januari
Dierenarts J, Hagedoorn, Heemst.
Dreef 11. Heemstede, tel 35521.

Apotheek:
11—17 januari:

Apotheek Kerkhoven, Zeestraat 71.
iedere avond vanaf 7 uur en yop
de zondag de geihele dag uitslui*
tend geopend voor recepten en
spoedgevallen.

P R E D I K . B E U R T E N
Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 12 januari

10.30 uur: ds. R. H. Oldeman. On*
derwerp: In de spelonk.
's Avonds geen dienst.

Jeugdkapel om half elf in de nieuwe
'consistorie. Spr. J. Brammeijer.
Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 12 januari

10.30 uur: ds. G. Kroes uit Haar*
lem.

Het huis in de duinen (uitsluitend
voor de bewoners van het huis):
19.30 uur: ds. H. Wethmar van
Zaandam.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emrnaweg
Zondag 12 januari

10 en 17 uur: ds. A. de 'Ruiter.

Parochie H.H. Agatna, Grote Krocht
Zondags H.H. Missen om 7.30»
9 uur Hoogmis en 11 uur; Lof om
7 uur.

In de week iHJH. Missen om 7 uur
en 7.45 uur. Lof om 7.39- uur.

Ned. Chr. GwiMiuchapsbond
Dinsdag 14 januari

Spr. H. Veldkamp, evangelist, Den
Haag.

Jehova's getuigen
Woensdag 8 uur: Huisbijbelstu*
die Koninginneweg 44.
Zondag 2*3 uur Wachtlorenstudie
Veilinggebouw Dorpsplein.

Humanistisch Verbond
Zondag 12 januari 9.45 uur, 402 m:
dr. M. Ies_, Spetter. Onderwerp:
Menselijke waardigheid in een mas*
sabeschaving".

Sport en spel
„Zandvoortmeeuwen"
Programma, zondag 12 januari:

Hollandia»Z>andv.m. 14.30
Zandv.m. 2*Aalsmeer 2 14.30

21 VI. Vogels 3*Zandv.m. 3 12.00
32 Zandv.m. 5*Vogelenzang 2 12.00
62 Zandv.m. 6*DSS 4 12.00
91 Zandv.m. jun. a»W*iH a 9.45
99 Zandv.m. jun. b*<KCH d 9.45

Programma zaterdag 11 januari:
Zandv.m.sLisser Boys 15.00

126 Zandv.m. 2*SIZO 3 14.30
134 Kennm.land 7*Zandv.m. 3 14.30
141 Haarlem adsp. a*Zvm. a 15.00
153 HFC adsp. b*Zandv.m. b 15.00
166 Haarlem adsp. d*Zv.m. c 15.00
175 Zandv.m. adsp. d«DSB a 14.00
183 Zandv.m. adsp. e.SIZO b 15.00
191 Zandv.m. adsn. f*VEW a 15.00

Verkoud held
van neus, keel of borst,
snuift en wrijft U weg met

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"-
Programma zaterdag 11 januari:
179 GeekWït adsp. b*TZB a 15.00
189 v. Nispen adsp. 'b=TZB b 15.00
Programma zondag 12 januari:
60 WH 4*TZ.B 2 12.00
75 TZB 3*HFC 11 12.00
78 Terrasvogels 5=TZB 4 12.00

112 HiBC jun.=TZB jun. 14.00

Zandvoortse Korfbal Club
Voor het komende weekeinde staan
twee korfbalontmoetingen op he-
prognamrna. Het adspirantüntwaAlf*
tal van ZKC gaat naar Haarlem en
speelt daar tegen Aurora.

Zondagmiddag 2 uur o itmoel
Za_ndvoort 2 Zandvoort 3 op 't tei*
rein van het sportpark Duinties*
veld.

Het eerste twaalftal heeft vrij.

Gymnastiekvereniging O.S.S
afd. volleybal
De meisjes en de dames hebben het
nieuwe jaar bijzonder goed ingezet.
'Beide ploegen (hebben hun wedstrijd
ot> fraaie wijze gewonnen. De meis*
jes brachten DSS 2 een 3*0 neder*
laag toe. De setstanden waren hier
15=11, 15=7 en 15*3.

De dames gaven WSH geen en*
kele kans. Via de setstanden 15*4,
15=6 en 15*12 -was ook hier de uit*
slat» 3=0 voor OSS 1.

Zandvoortse Bridgeclub
In de A*Iijn van de Zandvoortse
Bridgeclub 'heeft het koppel heren
Fabel*Stor met 234.27% een flinke
voorsprong genomen op het koppel
heren Sjouwermanavan. der Wijden.
De voorsprong bedraagt 17%.

In de B*lijn moest het dameskop*
pel Fabel*Polak de eerste plaats af*
staan aan het koppel mevr. Hel*
doorn=heer Liberc met 214.09 %. De
achterstand van 1.49 % is echter ge*
rinf».

Het koppel heren Agsteribbe*
Schutte zag de grote voorsprong in
de vierde wedstriid flink, dalen. D<.'
voorsprong op het koppel mevr
Peen*heer Mulder Smid is thans nog
maar 9.19%.
In de D*lijn werd stuivertje gewis*
seld. Het dameskoppel Bos*Penaat,
227,67%, werd naar de tweede plaats
verwezen door het koppel heren
Claessen=*Noordman met 230.06%.

K.J.C. „Zandvoort"
D. Visser jr is kampioen geworden
van het afgelopen jaar en wordt
met dit resultaat door leden en be*
stuur van de KJC „Zandvoort" ge*
feliciteerd.

Woensdag 15 jan. start de compe*
titie voor het kampioenschap van
de eerste maand van 1958.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee*
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan,
tussen haakjes, achter de naam van
het schip vermeld.
Argentinië: ss „Uruguay", 13 jan.
Australië: ss ,,Strathnaver", 13 jan.

via Engeland, 18 jan.
Brazilië: ss „Uruguay", 13 jan.
Canada: ss „Ravnefjell", 15 jan.
Chili: via 'N«w York, 16 jan.
Indonesië: ms „Bengkalis", 16 jan.
Ned. Antillen: ms „Prins de Neder*

landen". 14 jan.
Nw Zeeland, via Engeland, 18 jan.
Unie van Z. Afrika en Z.W. Arifa:

ms „Pretoria Castle" 18 jan.

EEN GOEDE START

PHILIPS RADIO
wordt ook UW PART!

Bestel heden bij ons uw toestel
PHILIPS geeft tijdelijk meer inruil-waarde

voor uw OUU'E RADIO van elk jaar en elk fabrikaat. Vraagt bij
ons inlichtingen.

Ruime keuze PLATENSPELERS en «WISSELAARS voor uw platen.
Bezoekt onze afd. gramofoonplaten.

Komt U eens kijken en luisteren?
Maak gebruik van onz-e credit*service!

RADIO TELEVISIE SPECIALIST

Erkend Philips service dealer
voor radio en televisie

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7 , Telefoon 2534

l Modehuis

S. PILLER
KERKSTRAAT 4 - TELEFOON 3397

Een aanbieding
als nooit tevoren S
Wij toveren met prijzen, zoals U die alleen nog maar van hee)
vroeger kent. Geen minderwaardige goederen, maar ons normale
kwaliteitsgoed. Leest u onderstaande nrijzen aandachtig en komt
U dan snel, want de voorraad is maar beperkt. Hoe vroeger U

komt, des te groter keuze.
VESTEN en 'PULLOVERS, zuiver wol van ƒ 34,50. 25,50, 18,75

vanaf ƒ 9,75
BLOUSES met 3/4 mouw van ƒ 9,75 voor ƒ 3,95
BLOUSES met korte- mouw van ƒ 7,50 voor ƒ 2,95
IWlollen sabardine PANTALONS, vanat ƒ i4,75
Wollen gabardine ROKKEN, alle maten in zwart, 'bruin, blauw

en orijs van ƒ 22,90 voor ƒ 11,95

SENSATIONEEL
RESTANT: Zuiver wollen plisc*rokken, uni en ruiten, Sibe*
line, fcamgaien enz. van ƒ 29,50 voor ƒ 9,75.

Met deze unieke aanbieding begint U het nieuwe jaar goed, dus
profiteert U van deze gelegenheid!

MODEHUIS S. PILLER
KERKSTRAAT 4 * TELEFOON 3397
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STICHTING CULTURELE KRING 'T HELM
Theater MONOPOLE - 8.15 n.

DONDERDAG

16
J&NUflRI

IL BIDONE
(DE ZiWENüELAARM

Film van F. FELL1NI; uitgebreid voorpTOgramma
Kaarten a ƒ 1,75 (bel. inb.) op de dag v.d. voor*
stelling tijdens plaatsbespr. (11.3042.30) en
's avonds a.d. zaal Toegang boven 18 jaar.

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein = Dir. Gebr. Koper * Telefoon 2550

Vanaf VRIJDAG 10 t/m ZONDAG 12 JAN.
_ 8 uur

l • Vista Vision Technicolor

Artisten en modellen
Dean Martin, Jerry Lewis, Shirley Mac
Laine, Dorolhy Malone, Eddie Mayehoff.

Grote artisten en hun modellen in een dol*
komische Martin en Lewiskluchi! Alle leeftijden.

•MAANDAG 13 en DINSDAG 14 JAN., 8 uur
Cinemascope Technicolor

Tussenspel in
München
June Allyson, Rossano Brazzi, Marianne
Koch. Toegang 14 jaar.

WOENSDAG 15 JANUARI, 8 uur

Bloedige
zonsondergang
Rory Calhoun, Martha Hyer, Dean Jagger.

Een^ uitzonderlijke western in prachtige kleuren.
Toegang 14 jaar.

ZONDAGMIDDAG 12 JANUARI, 2.30 uur

A en C in stofzuigers
U zult smakelijk lachen om Abbott en Costello
als stofzuigerverkopers.

't Is dwaas, 't is zot, 't is mal
't Is oek, 't is dol 't is knal!
Toegang alle leeftijden.

DONDERDAG 16 JANUARI
«ercserveerd voor 't Helm.

EJTJJ lekker en
voordelig!

Uitsluitend tot en met dinsdag

bij elke aankoop van ff 5.- De Gruyter-artikelen

drie stukken Goudslreep toiletzeep
of bloemenzeep voor halve prijs

of een luxe doos

Romeo toiletzeep
van f 2.75 voor f 1.50

Goudstreepzeep. . . . stuk 32 el
Bloemenzeep
rozen, seringen, fougère, stuk 38 et

doosje 3 stukken 114 ei
Romeo tofletzeep . . . . . .

doos 3 stukken 275 et

DE GRUYTER
EN BETERE WA A R-EN 10 PROCENT-ALLEEN DE GRUYTER

530108

-E M; BÏ.T E R E W:A^ R -SE N'f'-T.|tN> R O C'E N T-
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Tien jaar Strandschap
Nota over doelstelling en taak

Het bestuur van het Strandschap heeft in het afgelopen zittingsjaar
de taak en de bevoegdheden van .lit lichaam nog >eens onder de loupe
genomen. Dit staat te lezen in het zojuist verschenen Jaarverslag over
1957.

Op verzoek van het bestuur werd een nota samengesteld waarin werd
nagegaan of de formulering van de taak van het Strandschap wijziging
zou kunnen ondergaan.

De nota memoreert allereerst de
oorspronkelijke doelstelling van het
Strandschap: het behartigen van de
belangen van openbare orde, zede»
lijkheid en gezondheid op het 'Zand»
voortse strand, door de gemeenten
Amsterdam, Haarlem en Zandvoort
en stelt vast dat de bepalingen ge»
handhaafd kunnen blijven middels
strafbepalingen en politiedwang.

Vervolgens verdiepen de samen»
stellers van de .nota zich in de his*
torische ontwikkeling van liet strand»
schap Zandvoort en komen tot de
slotsom dat de doelstellingen en be»
voegdheden ongewijzigd kunnen blij»
ven.

Zij schrijven hierover in hu.i noia
o.m. het volgende.

Aanvankelijk werd een meer om»
vattende taak van het Strandschap
overwogen en wilde men de gemeen»
ten betrekken bij de wederopbouw
van de badplaats. De daaruit voort»
vloeiende financiële consequenties
brachten echter mee dat Zandvqprt
een deel van zijn gemeentelijke zelf»
standigheid zou verliezen. Het ge»
meentebestuur voelde hier weinig
voor.

Er^is dus bewust gestreefd naar
een zekere beperking in de doelstel»
ling van het strandschap, waardoor
de .-.partners" - een zekere zeggen'
schap 'kregen over bepaalde Zand»
voortse aangelegenheden zonder dat
het gemeentebestuur van Zandvoort
al te veel bevoegdheden uit handen
gaf.

Het strandschap was, toen het
tien jaar geleden -werd opgericht,
een unicum op het gebied van sa»
menwerking van de gemeenten en
het heeft het tot stand komen van
de wet op de gemeenscharwelijke re»
gelingen in belangrijke mate bevor»
derd. Itïet strandschap heeft med-i
door de brede samenstelling van zijn
bestuur ooK buiten Zandvoort een
zeker moreel gezatf gekregen.

•Nadat in 1955 het strandschap
ƒ 5000 had qevoteerd voor de slacht»
offers van de stormramp die de
kampeerders trof, en in 1956 ƒ 6500
beschikbaar stelde voor het aan»
schaffen van reddingsm'ddc.ien, ging
het formeel buiten zijn boekje. De
gemeente Haarlem liet toen weten,
dat zij graag zou zien, dat krediet*
aanvragen voor het strandschap uit*
sluitend bij de primitieve gemeente»
begroting zouden worden gedaan.
Daartoe zou het nodig zijn om op
de primitieve begroting van het
strandschap een post op te nemen
voor bijzondere doeleinden die bui*
ten de formele taak van hei strand*
schap liggen. Daarbij zou dan tevens
de verdeling der kosten tussen de
verschillende gemeenten geregeld
moeten worden. 'Volgens de nota
zouden doelstelling en bevoegdhe»
den van het strandschap gewijzigd
moeten worden, maar daartoe be*
siond geen voldoende aanleiding. De
vraag was trouwens of Zandvoort
een dergelijke verruiming van de bc-
voegdheden van het strandschap nu
wel zou tolereren. Unaniem besloot
het bestuur de gemeenschappelijke
regeling ongewijzigd te laten.

Waterdicbt* veiligheidsmaatregelen,
onbereikbaar

iHet bestuur nam met belangstel»
ling kermis van de rapporten van de
korpschef van gemecnte*politie en
het bestuur v.d. Zandvoortse Red*
dings-brigade over de ervaringen, in
het seizoen 1957 op het strand opge»
daan. Het stranddetachement der
gemeentepolitie en het „bereden"
detachement der rijkspolitie hebben
zeer verdienstelijk werk gedaan in
het belang der openbare orde en vei*
ligheid.

'Aan de Zandvoortse 'Reddings»
brigade werd schriftelijk de waarde*
ring van het bestuur van het strand*
schap kenbaar gemaakt. Aan. de bri*
gade werd 'uitgekeerd een bedrag
van ruim ƒ 500,= (zijnde het restant
van het door het strandschap beheer*
de batig saldo van het „Comité
strandramp 1955") ter gedeeltelijke
bekostiging van vervanging c.q. ver*
betering van de vletten der brigade.

•Het bestuur heeft zich beraden
oyer, de vraag oft de -veiligheid van

baders en zwemmers verder dient
gewaarborgd te worden. 'Namelijk
door de strandhuurders, die ver»
kleedcabines exploiteren, te verplich»
ten toezicht te houden op de baders
vóór hun strandgedeelte.

Terzake werd een advies ingewon»
nen van de heer tP. van der Mijc,
hoofd van de kustwacht. Dize gaf
leen schema van de maatregelen,
welke zouden moeten worden geno»
men om tot het gestelde dosi ie ko*
men. 'Hel bestuur besloot daartoe
vooralsnog niet over te gaan. Het
verplicht stellen1 van het gebruik
van verkleedgelegcnhcden tussen de
strandpalen 64 en 68 zou — gesteld
dat deze gelegenheden in voldoende
mate aanwezin zijn — van het strand
als het ware één grote badinnchting
maken. Het werd betwijfeld ot het
mogelijk is een voldoend aantal :CK:=
zichthoudende 'en ervaren badineer
ters te werven.

Bovendien ontbreekt een behoor»
lijke leiding, daar deze badmeesters
door combinaties van telkens twee
standbedrijven zullen worden aange»
steld. .De beveiliging zou voorts nog
ongunstig afsteken bij die dn de of»
ficiëel erkende feadinrichtingen, waar
steeds twee of meer badlieden rhet
een vlet aanwezig zijn. .Niettemin
zou het publiek in de waan gebracht
worden, dat gelijke beveiliging wordt
geboden.

In dit velband werd de vraag ge»
steld of het beleid van het strand*
schap er toe moet leiden, dat elke
mogelijkheid van verdrinking wordt
voorkomen. Het bestuur kwam tot

de conclusie, dat dit onbereikbaar
is. 'Het aantal verdrinkmgsgevallen
is in 'Zandvoort gering (in 1957: 2).
Men kwam tot de slotsom, dat het
tot dusverre gevolgde beleid dient
te worden voortgezet, namelijk het
zoveel mogelijk verbeteren van de
bestaande veiligheidsmaatregelen en
deze blijven aanpassen aan zich voor*
doende wijzigingen in de situatie.

Het bestuur besloot, bijzondere
aandacht te schenken aan de redac*
tic van de van het strandschap uit*
gaande waarschuwingen, in het bij»
zonder met het oog op de buiten»
landse bezoekers van het strand.
Voorts werd aan het gemeentebe»
stuur verzocht het aantal masten
voor het hiisen vun de rode korven
'(gevaarlijxe zee) met twee uit te
breiden.

Golf kampioenschappen
in Zandvoort
Het Nederlandse GolF Comité orga*
niseert 29 juni op de Kennemer Golf
ep Country Club het nationale open
kampioenschap voor amateurs en
professionals.

iDe internationale open tilelwed»
stri jd zal eveneens in Zandvoort
plaats vinden op 19 en 20 juli.

16 x voorjaarsbeurs
Van 27 februari tot en met 7 maart
a.s. zal de zestiende Haarlemse
Voorjaarsbeurs weer in het Krelage»
Huis té Haarlem worden gehouden.
.Naar wij vernemen is ook ditmaal
de belangstelling van standhouders»
zijde zo groot dat de beurs nu reeds
praktisch is volgeboekt. Nog een
paar kleine stands voor demonstra*
ties blijven gereserveerd.

Ditmaal zal de beurs ook in htt
teken staan van „Doe het Zelf"

Vele fabrikanten die propaganda
maken met hun praktische artikelen
om in huis met knutselen zelf de
handen uit de mouwen te steken,
nemen aan de beurs deel.
Daarnaast zullen weer vele interes*
santé demonstraties op het gebied
van de kunstnijverheid de aandacht
der bezoekers vragen.

l'eeslavond in ,ZomerIust"

POLITIE MOEST LACHEN
om capriolen van revuegezelschap

Onder .auspiciën van de Zandvoortse Politiesportvereniging «af een en»
semble van negen personen, hei radio*revuege/elschap van Keus van
Dorth vormend, zaterdag j.l. in „Zomerlust" een gezellige cabaret»
avond die veel suce.s heeft geoogst bij de tulrijke aanwezigen.

In een /eer gevarieerd programma
hebben Rens van iDorth en de zij*
nen de genodigden op deze leest*
avond enkele uren lang kostelijk be*
zig gehouden onder het motto „De
lach in top".

In allerlei sketches ontstonden de
meest dwaze situaties, die door elk
der medespelenden vakkundig wer»
den uitgebuit!

De opening was een soort present
tut ie van het gezelschap, clat voor
deze gelegenheid gestoken was in
marine*uniform'en, terwijl Rens fun»
geerde als de geagiteerde Schout bij
'Nacht.
.Het muzikale gedeelte werd op uit»
nemende wijze verzorgd door Cas
Oosthoek piano en accordeon),
Ted Valerio en Dick Binnendijk (ac=
cordeon). Vooral 'Cas Oosthoek
loonde zich een vingervlug klavier*
virtuoos in zijn .melodieën van het
witte doek", een medley van beken»
ld'6 liedjes in een omlijsting van
Tsjaikofski en George Gershwin! Er
werd, op uitnodiging van Cas Oost*
hoek, met overgave mecgezongen
door het publiek.

De conference was een special!»
teit van Rens van Dorth, die een
geheel eigen manier heeft van niets»
zeggende dingen op een alles»zeg»
gende manier te zeggen!

Voor de pauze vielen op: „Dans»
cavalcade" een grappige vertolking
van ds dans in verschillende tijden,
gebracht door het duo Sylvia Svl»
vestri.ADk:k Binnendijk, dat onder
de zoete tonen van Cas Oosthoeks
piano in oude Weense stijl danste, en
ook de charleston, de boogie*woogie
'en de jitterbug beoefende, na zich
tweemaal gemetamorfoseerd te heb»
ben; 'iet Parijse cabaret met Ellis
van Norden als chansonnière en

Filmpubliek loopt risico's

Hoera, vrienden, er is weer een
technisch wonder op komst. Walt
Disney, de man, die zulke aardige
dierenfilms maakt, heeft de wereld
verblijd met een nieuwigheid op het
gebied van de visuele mogelijkhe*
den in de bioscoopzaal: Circarama.

Als we dit woord goed bekijken
en beluisteren, dan vinden wij er
in terug iets van panorama, circa,
cirkel, circus en camara. En. ook
wel cascara, diorama en cichorei. Ik
moet bekennen dat enkele der op»
genoemde woordafleidingen slechts
klankovereenkomsten hebben. Ik
heb U echter goed duidelijk willen
maken waar Walt Disney ons wil
brengen met zijn circarama. In het
circus, hoor.

iU weet wel, vrienden, dat de
projectiestechniek van de film de
laatste jaren een enorme vlucht
heeft genomen. Heel in het begin
werd er — geloof ik — nog aan een
zwengel gedraaid om reeksen van
getekende beeldjes een schijn van
beweegbaarheid te geven. Later is
dat allemaal anders geworden. De
wereld van de schijn werd vervol»
ma.akt, maar liet bleef schijn. Circa»
rama zet ons plompverloren midden
in de rauwe werkelijkheid. Voorlo»
pers van dit uitzonderlijk technisch
snufje zijn: cinemascopc, vistavi»
sion, tcchnirama en todd*AO. De
cinemascope is op dit moment het
meest vertrouwde beeld. U kent
het. 'De toeschouwer heeft de in»
druk dat hii door de gleuf van een
brede brievenbus naar een brokje
leven kijkt. Ik geloof daarom ook
dat de cinemascope geen wijdere
blik geeft op de werkelijkheid, maar
juist andersom. Als je door een
brievenbus kijkt, krijg je de aan»
vechting die brievenbus te slopen
om méér te zien.

Met circarama wordt dat anders.
iDan is het publiek in de bioscoop

U nee,

Het luilekkerland van de Circarsma»
film

geheel door filmdoek omgeven. Met
recht zit het er dus „midden in".
Dit midden in de vertoonde geschie.»
denis zitten, geeft enkele konse*
kwenties, waar ik toch even uw
aandacht voor moet vragen. U moet
'U voorstellen dat het filmdoek niet
alleen voor U staat opgesteld, maar
het omhult U als een koker. Wa»
rempel, U bevindt zich op de bo=
clcm van een „steilwand". En — zo»
als U weet — dal is nogal gevaar*
lijk.

Circarama neemt U helemaal in
de handeling op. Het is niet uitge»
sloten dat U bijvoorbeeld na het
zien van een cowboyfilm in circara*
ma, met kogelgaten in uw goeie
pak of jersey 'thuis komt. Ruige
veedieven zullen uw garderobe uit
de vestiaire stelen. En de sheriff .zal
U als getuige laten dagvaarden' in
de strafzaak tegen „Two»gun»Jim",
een gewetenloze moordenaar, die
met schouderholsters werkt.
U zult in de gangsterfilm „Onder
het asfalt van San Francisco" over»
hoop worden gereden door met si»
renes loeiende politieauto's, als U
niet tijdig dekking zoekt in de kroon»
luchters van het theater of in hei
toilet.

U kunt in de toekomst geen bio»

vrij vest of lijfwacht en evenmin
zonder uw all»risk polis op zak te
hebben. Dit zijn natuurlijk de scha»
duwzijden van het doorlopende
filmdoek.

[Prettiger dingen worden ook uw
deel. Het kan gebeuren dat Rita
Hayworth, beu geworden van haar
partner, mei wie ze diverse scènes
nagenoeg doodgerepeteerd heeft,
plotseling naar uw plaats komt en
zegt: „Ik ben het zo zat met die
slome duikelaar wilt U hem
voor een kwartiertje vervangen?"
Veel zal dan afhangen van uw. ..
eh. . . . parate kennis. Ja zeker, U
neemt deel aan de handeling, waar
U tot voor kort nog slechts een in»
actieve figurant bij was.

Circarama kan voor U ccn Lui»
lekkerland worden als 'U een juiste
keuze van films hebt. La vie en rose
van Hollywood wordt uw leven,
want de producers zullen de duiten
niet alleen meer opstrijken. Het cir»
caramapubliek zit er veel te dicht
met de neus op en voor U 't weet
bent U — via de filmdoekkoker —
in het Syndicaat voor betere films
terecht gekomen. 'Bezitters van heel
sterke benen zullen een lucratieve
existentie verwerven, louter en al»
leen door het bezoeken van circa»
rama's. Maar.... zoals ik zeg
sterke benen!

Een enkele pessimist onder U /al
vragen: Zullen wij niet gek worden
van dit doek»zonder*eind? Dat acht
ik,niet waarschijnlijk. Het menselijk
incasscersvcrmogen 'houdt gelijke
tred mei het circaramaprojectie
scherm, zodat het een met het ander
verbonden is in één orde. U begrijpt
mij toch, vrienden?

Ik bedoel te zeggen 'dat het
slachtoffer van de lustmoord een
en dezelfde nersoon als de bedrij»
ver is. En voor hetzelfde geld kunt
U in ccn programma Jeanne d'Arc
op de brandstapel brengen of de
minnaar van 'Brigitte Bardot zijn.

iNee.. . . gek zullen wij er beslist
niet van v/orden.

Dag, vrienden.
Kijkt U maar rijk. 'BARTJE.

Ted Valerio als mu,sette*muzikant
had ook wel sfeer, vooral toen de
dames Truce Speyck en Sylvia Syl*
ves>tra als echte Fohes»Bergère»juf»
rertjes op het toneel stonden te hup»
pelen{!).

'Na de pauze trok een smaakvol
nummer de aandacht: de hitparade,
gebracht door het accordeonduo
Cas Oosthoek en Ted Valerio. Bei»
den waren gestoken in rode rokcos»
tumes mét hoge hoed en waren
voortreffelijk op elkaar ingespeeld.
Pietje»Patje*Poe was een hyper*zot»
nummer van Truce Speyk, EJlis van
Norden en 'Rens van Dorth, die in
zonderlinge groene jurtcen waren ge»
huid. Heel hard heeft men hierna
nog gelachen om Sylvia Sylvestra en
Dick Binnendijk, die „The doll»
story" dansten. Uitstekend was hier
de costumering. (Sylvia was een
zwarte, erg .buigzame pop!).

Het slot was een representatie van
het gehele ensemble in „Operette»
land".

Het was een zeer amusante avond
die besloten werd met een bal o.l.v.
de „Moonliners".

Al bij al, een goede greep van de
Politie Sportvereniging!

H.W.

Nieuw jeugdkoor
Als onderafdeling van het Her»

vormd Kerkkoor is een kinderkoor
opgericht dat onder leiding staat van
de heer en mevr. Dees»Kion. De eer*
ste repetitie van dit nieuwe jeugd*
koor is vastgesteld op donderdag 23
januari in de nieuwe consistorie.

Menselijke verhoudingen
in het bedrijf nu

CURSUS over hei bedrijfsleven

Over menselijke verhoudingen wordt
veel geschreven en noo meer ge*
praat. Wat men er nu precies on»
der heeft te verstaan is echter lang
niet duidelijk. Soms is dat niet zo
erg, omdat de verhoudingen zonder
meer menselijk zijn. Soms echter
maakt men zich daarover zulke ro*
mantischc voorstellingen, dat een
zinnig mens zich wat onwerkelijk
gaat voelen. Op zich/elf is deze
vaagheid geen ramn. Het wordt
echter gevaarlijk, wanneer men zich
opmaakt om dcrgclrjKe «edachten te
realiéeren, Avant .het enige resultaat
is dan uiteraard bittere teleurstel*
ling. Het heeft dus goede zin, om
over dit onderwerp eens grondig en
openhartig van gedachten te wisse»
len.

Indien er namelijk nog iets is in
onze maatschappij waaraan allen
iets kunnen doen, dan is het wel de
vermenselijking van ons dagelijks
leven. Alvorens over wegen en mid*
delen te praten is het nodig te we*
ten waar men het over heeft, wat
men als toekomstbeeld ziet en wel*
ke belemmerende omstandigheden en
remmende factoren aanwezig zijn.
De 'Woodbrookers verwachten deel»
nemers uit alle lagen van het be*
drijfsleven, aangezien de menselijke
verhoudingen een aangelegenheid
van alle betrokkenen is. Zij hopen,
dat men tijd en gelegenheid zal kun»
nen vinden om aan deze gedachten*
wisseling deel te nemen.

Het maximum aantal deelnemers
is 60. Spoedige aanmelding is der*
halve gewenst. De cursus wordt ge«
houden op zaterdag l en zondag 2
februari.

Zaterdag 17 uur: opening
17.15 uur: groepsgesprekken over:
wat zijn goede menselijke verhou»
dingen?
19.30 uur: verslag van de groeps*
gesprekken en samenivatting —
dr. A. van Bicmen.

Zondag 10.15 uur: wat belemmert of
verstoort goede menselijke ver»
houdingen? — discussiegroepen.
14.30 uur: 'hoe kunnen we tot be»
tere menselijke verhoudingen ko»
men? — door een werkgever en
een werknemer.



FAMILIEBERICHTEN

Na een kortstondige ziekte
overleed heden onze lieve,
zorgzame moeder, grootmoe»
der en overgrootmoder

Mevrouw
Johanna Geextxuida paudelj

'Weduwe van de heer
J. A. Dijkhoffz

in de gezegende leeftijd van
bijna 89 jaar.
Amsterdam:

C. J. Nuiver*Dijkhoffz
Zandvoort:

A. IH. iDijkhoffz
J. J. G. Dijkhoffz

Amsterdam:
J. A. Nuiver
N. Nuiver*Broekzitter
J. H. Nuiver
iHans en Jaap j e

Zandvoort, 11 januari 1958
Brcderodestraai 43

Liever geen bezoek
De begrafenis zal plaats heb*
ben woensdag 15 januari 1958
des namiddags te 2.15 uuur op
de algemene begraafplaats te
Zandvoort. Vertrek van het
sterfhuis te 2 uur.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

3000 Brandmelding
3043, 3014 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gemeente Secretarie
2499 Gein. geneesheer, Julianaweg la
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2424 Autobedrijven „Binko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3288 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
3492 „leico", schoonmaakbedrijf

Marn. van St. Aldegondestr. 3
26076 (02500) Garage Plinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
tmchs Drukkery, Achterweg 1.

Kapsalon Eugène
HOGEWEG 72 * TELEF. 2068
voorheen v.Baerlestraat Amsterdam
is weer terug uit Parijs

met de nieuwste modellen!

De georganiseerde melkhandel
van Zandvoort en omgeving

maakt hiermede bekend, dat de afgekondigde nrijsstop beschik»
king voor 'Haarlem en Omstreken niet van toepassing is op de
gemeente Zandvoort en omgeving, daar dit gebied niet gesa*
neerd is en derhalve

niet onder de prijsstopbeschikking valt!
De per 5 'januari j.l. plaatsgehad hebbend" -rijsverhoging is vol»
komen in overleg en MET TOESTEMMING van het Ministe*
rie van Economische Zaken geschied.

VERENIGING VAN 'MELKKAN DELARliN
„St. JO'ZEF" en „ONDERLING BELANG"

Sport en spel
„Zandvoortmeeuwen"
De op zondag 12 januari j.l. gespeel»
de wedstrijd Zandvoortmeeuwen 2*
Aalsmeer 2 werd met 0=5 verloren.
Alle andere wedstrijden van zater*
dag en zondag werden afgekeurd.

*
In de afdeling West l, 2e klasse,

•waarin het eerste elftal van Zand»
voortmeeuwen uitkomt, werden zon»
dag drie ontmoetingen gespeeld;
twee wedstrijden werden afgelast.
De stand is thans:
West*Frisia
Hollandia
owo
'HRC
DEM
•Watergr.m.
Purmersteijn
/WFC
Zandv.m.
'Kennemers
Zaandijk
TOG

13 8 4
12
14

7 4
7 3 4

Ij 7 3 4
12 6 2 4
13 6 l' 6
13 5 2 6
14 3 5 6
13 4 2 7

13 3 3 7
12 3 3 7
13 2 3 8

20
18
17
16
14
13
12
11
10
9
9
7

35*17
29*13
22*17
28*19
23*20
21*18
13*15
22*26
26*29
21*25
12*36
23*40

Door het «olijke spel (0*01 van WFC»
Purmersteijn is Zandvoortmeeuwen
één nlaats op de ranölijst gedaald.
De voorsprong op de hekkensluiter
TOiG bedraagt thans slechts drie
punten.

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Het eerste elftal heeft een goede
piesiatie geleverd door Amsterdam
4 op eigen terrein te kloppen met
2*1, ondanks het niet meespelen van
'C. Lodder en G. Allebes. Invallers
waren J. v.d. Broek en T. Koolhaas.

De eerste twintig minuten waren
voor iZandvoort. Ondanks de veld*
meerderheid kon Zandvoort in deze
periode geen doelpunten scoren. Am*
sterdam werd hierna sterker en
zorgde voor een doelpunt. Deze stand
bleef zo tot de rust.

Ook in de tweede helft voerde de
tegenpartij de boventoon. Maar het
was Zandvoort dat met twee ver*
rossende aanvallen twee doelpunten
wist te scoren. Met eerste werd
voorbereid door 'H. Vermaas die de
bal voorgaf aan J. v.d. Bergen (1*1).
Vijf minuten voor het einde scoor*
de H. Vermaas zelf het tweede doel*
punt.
Door deze overwinning staat Zand*
voort nu op de derde plaats achter
Hilversum 2 en Eechtrop.

Het tweede dameselftal verloor
met 3*1 van AMVJ 3.

Alle andere wedstriiden werden
afgelast.

IHet programma voor a.s. zondag
luidt:

Heren:
BMC 3JZHC l en
ZiHC 2*BMHC 7 14 uur
iZH'C 3*BM«C 8 12.30
BMHC 9*Z«C 4

Dames:
ZHC 1»BDHC 5 11 uur
ZHC 2*Mvra l 12.30 uur

Zandvoortse Koribalclub
Het tweede en het derde twaalftal
van de Zandvoorts- Korfbalclub
kwamen zondagmiddag tegen elkaar
uit. 'Het tweede bleek sterker en
won met 3=0.

De adspirantenwedstrijd ZKC*
Aurora gin« wegens terreinomstan»

Damnieuws
Vertrouwd geraakt met de gedach»
te, dat promotie naar de eerste klas*
se althans voor dit seizoen een on*
vervulde wens zou blijven, krijgt de'
damclub Zandvoort toch iog een
onverwachte kans om voor promotie
in aanmerking te 'komen. '

Zandvoort moet namelijk een b i»
shssingswedstrijd spelen tegen Huls-
gom. De ontmoeting zal detfe week
plaatsvinden en Zandvoort' is vol
goede moed. '
De uitslagen in de onderlip ge com*
petitie luiden:
A:
J. iHoogendijk*O. van Dijk 1*1
R. iMulder*M. Weber 0*2
A iHoekema*J. van Dijk 1*1
IB:
D. iWalter*J. Koper 0*2
Th. ter iWolbeek*! Schuiten 0*2
'G. ter Wolbeek*J. vd Werff, afgebr.

Zandvoortse Bridgeclub
In de vijfde wedstrijd van de Zand»
voortse Bridgeclub bleef het koppel
heren Fabel*Pola'k met 287,97% de
eerste plaats bezetten in de A*lijn
met als opvolger het koppel heren
Sjouwerman»van der Wijden met
271.11%. Degradaltie is te verwach*
ten voor het koppel heren Van Dar*
telen*de Jong met 215.01%.

D
TE KOOP: 4 BIEDER»
iMEIER STOELTJES met
rietzitt. Totaal f 50,=.
Duinwcg 29, tel. 2921.

VRIJST. VILLAATJE TE
KOOP v. toek, zelfbew.
't Beste ged. v.d. Kostv.str.
Bevattende 2 k„ 4 skapk.,
badk. iGr. tuin, verh. voor
ƒ 982 p.j. iLasten ƒ 166.
Koopprijs ƒ 20.000. Kan
ook dir. leeg aanv. worden
indien ruihvoning aanw. v.
± dezelfde «rootte. Br. nr.

402 bur. IZ, Crt.

TE KOOP: 2 prima /ware

ten. Afm. 2 m L, 75 cm br.,
4 cm dik ƒ 20 per stuk.
Duinweg 29, tel. 2921.

TE KOOP GEVRAAGD:
PICK*ÖP evt m. platen
Br. nr. 401 bur iZ. C.rt.

TE KOOP GEVRAAGD:
AUTOiPED op luchtban*
den. Dr Gerkestraat 89 rd

B.Z.A.: MEISJE v.d.e.n. in
gez. omg., liefst bij kindes
ren. Br. nr. 404 bur. Z.C.

Heeft 'U een O P P A S
NODIG? 'Meisije b.z.a. v.d.
avonduren. Schoolplein 2a.

GEZ. 'BETR. GEV'R. door
jongedame, 20 j., indien
mog. d.e.n. Cond. monde»
ling. iBr. nr. 403 'bur Z.C.

BREIWERK GEVR. Br.
nr. 405 bur. IZ. Crt.

MEISJE, 16 >iaar, b./a. als
J3ABY*OPPAS voor de
avonduren tot 12 'Uur. Br.
no. 406 bur. Zandv. Cour.

WERKSTER GEVR. 3 x
p.w. v. 10*12 uur. Tel.2356

GEVR. voor juni en eerste
week juli voor ge/, m. 3
kinderen, • baby 'en hulp:
VRIJ HUISJE met badk.
dicht bij zee. Br. ond. nr.
407 bur. Zandv. Courant.

TE KOOP: 'GROOT BAD
met z.g.a.n. Renova*geyser.
'Herenstraat 3.

ENGELS
Bijwerken van leerlingen
en toezicht op huiswerk
door bevoegde leerkracht.
IBill. cond. Hnl. tel. 02500*
27577 Zandvoortselaan 293
Bentveld.

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Zaterdag 18 t/rn
woensdag 22 jan., 8 uur

Cabaret
Wim Sonneveld

„i la carte"

Pr. ƒ 1,25 t/m ƒ 5 (a.i.)
Verkpop op speeldag en
2 dg er voor van 10=3 u.
Tel. na 12 u. Coupons
geldig.

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestr. 62 - Telef. 2263

Abonneert U op de
Zandvoortse Coarunt

Administratie:
Achterweg l, telefoon 2135

Gevraagd:
KEURIG MEISJE
van 9 tot 5 uur in comfort, flat a.d. Boulevard.

Mevr. 'Nijdam, Thorbeckestraat 66, telefoon 3680.

Helene van Maaren
Schoonheidsspecialiste
Pedicure * Manicure

voor gezichtsmassage s epilatie
liarsontharing s peeling f makewp

Brederodestraat 47 Telef. 32S5

Woensdag a.s.
beginnen wij met de

OPRUIMING
van restanten voor halve prijzen

Sporthuis Zandvoort
•HALTESTRAAT 35 - TEL. 2131

AUTO-VERHUUR
Vaste dagprijs (onbep. rijden), langere term.
aanz. kortingen. Opel Rekord,'58 Peugeot ,403'
6 pers. Chrysler Windsor

Ged. Oude Gracht 70, telef. 10454

„HOLIDAYS" -HAARLEM

MORGEN
beginnen wij met de

SEIZOEN-
OPRUIMING

\

Herenkleding en Herenmode „SUCCES"

E. DE BOER
KERKSTRA1AT 20 = TELEF. 3136

In de iB=lijn trad een nieuwe kan*
didaat voor de eerste plaats naar
voren n.l. het koppel heren JJumpel*
vain Laar meti 269.36%, maar de
voorsprong op 't koppel mevr. rlel*
doorndieer 'Liberg met 6.66% is niet
groot te noemen. De twee dames*
koppels Bakkenhoven*de Jong en
Berrier*Stor, resp. 227,74 en 227,65%
komen waarschijnlijk voor degrada*
tie in aanmerkin"

Promotie voor het koppel heren
Agsteribbe*Sohutte, 278,71%, staat
nagenoeg rast, de voorsprong op
het koppel mevr. Peen'heer Mulder
Smid bedraagt ruim 17V:>%. Het da*
meskopTjel Groenewee*Keur staat op
de nominatie voor degradatie met
216.02%.
In de 'Dslijn neemt het koppel heren
Claassen=Noordman met 286.91%
een goede plaats in, de voorsprong
op het dameskoppel 'Bos*Penaat is
bijna 11%. In deze afdeling is het
dameskopr>el Crok=Snijer met 224.25
hekkensluiter.

K.J.C. „Noord"

Na afloop van de 2e ronde van de
maand januari staat thans mevr.
Bol met 10200 punten bovenaan.
Tweede werd R. Roest met 10066.
Derde Ch. Keur met 10007 en vierde
G. van Veen met 9896 punten.

Meer dan 100.000 mensen
zonder werk

Kleding en textiellniflverhèid het meest getroffen.

Gedurende de maand december
steeg de omvang van de geregi*

streerde arbeidsreserve tot 104.000
mannen en 7500 vrouwen.
Voor een deel is deze toeneming
een gevolg van de minder gunstige
financiële toestand van het ogenblik.

In vrijwel alle bedrijfstakken is
de geregistreerde arbeidsreserve
toegenomen. In de bouwnijverheid
en daarvan afhankelijke bedrijven
zoals de aardewerk* en de baksteen*
industrie 'en sommige houtverwer*
kende en metaalbedrijven, is de in*
vloed van de verminderde over*
heidsopdrachten merkbaar.
Een doorwerken van de bestcdings*
beperking is ook in de consumptie*
goederenindustrie te 'bespeuren. Gro*
ter is echter de invloed, die deze
industrie ondervindt van de afwach*
tonde houding van het bedrijfsleven
en van het publiek. Vooral in de
kleding» en textielindustrie, sommi*
ge takken van metaalnijverheid en
de meubelindustrie is de bedrijvig*
heid merkbaar teruogelopen. In <Jp
klcdingindustrie heeft dit vooral
tot verminderde werkgelegenheid
voor de vrouwen geleid. Daarenbo*
ven ondervinden verschillende be*
drijfstakken sedert enige tijd de ge*
volgen van een verscherpte buiten*

binnenlandse als op de 'buitenlandse
markt.

Tenslotte is de hogere seizoen*
werkloosheid in de landbouw in
vergelijking met vorig jaar toe te
schrijven aan verschil in weer-om*
standighcden. Het najaarswe^k kon
dit jaar vroeger worden beëindigd
dan vorig jaar, terwijl over het al*
gemesn minder personeel voor win*
terwerk wordt aangehouden.

Boeken mogen weer binnen
Van de Indonesische regering werd
destijds een kennisgeving ontvangen
dat de linvoer van kranten, tijd*
schriften en andere publicaties, zo*
als aanplakbiljetten, folders enz. in
de Nederlandse taal verboden is.
Thans -wordt door de Indonesische
postadministratie medegedeeld dat
in de Nederlandse taal gestelde boe*
ken voor gebruik in beroep, weten*
schap en opvoeümo (met uitzonde*
ring van die, welke betrekking heb*
ben op Nederland en de Nederland*
se taal) zijn toegelaten.

Omtrent de invoer van weten*
schappelijke tiidschriften zullen t.z.t.

vol

Morgen, woensdag
kijkdag meubilaire veiling

's middags 2*8 uur

Veiling donderdag a.s.
10 uur

Bijgevoegd is nog vleessnijmachine.
Veilinggebouw

DE WITTE ZWAAN
Dorpsplein 2 , Telefoon 2164

Amsterdamse
Groentencentrale

Jan Filmer
TOLWEG 16 * TELEF. 3195

Panklare
groente

Savoye kool .. Va kg
tó Koolraap Vz kg
p< Worteltjes Va Je«
<j Uien Va kg

Soepgroente.. 100 gr.
, Prei Va kg
^ Rode kool .... Vs kg
Z Groene kool.. V-j kg
^ Hutspot Vz kg
r* B oerekool Vs kg
^ Andijvie Va kg

0,18
0,18
0,20
0,24
0,15
0,25
0,13
0,18
0,24
0,45
0,45

BLIKGROIENTEN litersblik
Hero's doperwtjes ...... 0,75
Sperciebonen .......... 0,82
Spinazie .............. 0,65
Groene erwtcn ........ 39
Wortelen met erwten .... 45
Capucijners ............ 68
Bruine bonen met spek . . 95
Worteltjes, extra fijn .. 110

Uit het blik gewogen:
S P I N A Z I E .. Va kg 28

3 POND RODE KOOL 25
3 POND UIEN ........ 25
3 POND SAVOYE KOOL 25
3 POND iKOOLRAAP .. 25
2 POND WORTELEN .. 25

SPRUITEN ~ p. Va kg 24
LOF .......... p. Va kg 32
BLOEMKOOL . . per stuk 65

10 Zoete sinaasapp. l, —
7 extra gr. sinaasapp.l, —
l kg Jonathans 1,16
l kg Goudreinetten 1,25

Daar kunt u heen
Monopole

Dinsdag 14 Ja/C 8 uur: film „Tus*
senspel in München."

Woensdag 15 jam., 8 uur: film ,,Bloe=
dige zonsondergang"

Donderdag 16 jan., 8.15 uur: film
„II Bidone" onder auspiciën van
„'t Helm"

Hotel Bouwes

Zaterdags en zondags cabaretpr^»
gramma. Orkest: Wim Oly.
Zondags matinee.

Stadsschouwburg, Haarlem

Zaterdag 18 t/m woensdag 22 jan.,
8 uur: Cabaret Wim Sonneveld
„a k carte"

U kunt het toch niet
afschreeuwen
wanneer U de goede hoeda-
nigheden van uw artikelen
onder de aandacht van net
kopend publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de Zand-
voortse Courant te uwer be-
schikking. Dit nieuwsblad
wordt, door dat bet plaatM-
lijk- en regionaal nieuws
brengt, niet gelezen maar
„gespeld" van A tot Z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en..
de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclameplan-
nen uw licht eens op bij de

Zandvoortse Courant
Achterweg l - Telef. 2135
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Paulus Loot was een ijdel Heer
Causerie over historie van dorpskerk

De Commissie voor Bijzonder kerkewerk van de Hervomde Ge*
meente organiseerde vrijdagavond j.I. een bijeenkomst, waarbij de heer
P. van der Mije een interessante causerie hield over het verleden van
Zandvoort en hij betrok daarin voornamelijk de geschiedenis van de Her*
vormde Kerk.
De avond, die veel belangstelling trok, werd geopend door ds. R. H.
Oldeman.

De inleider las l Kor. 12, waarin
Paulus de bijzondere genadegaven
van de H. Geest belicht. Daarna
ging hij voor in gebed.

De heer P. van der Miie zei gaar*
ne aan de uitnodiging een spreek»
beurt te vervullen te hebben vol*
daan. Maar men moest zijn verwach*
tingen niet al Ie hoog spannen, Het
hij er op volgen! Wel, dit is mis*
schien wat te bescheiden, want zijn
causerie betrof veel oud*Zandvoort*
ss toestanden, die altijd een gretig
en belangstellend gehoor ontmoeten.

Aan de lezine van de heer Van
der Mije had mej. E. Bakels met
haar schier onuitputtelijke voorraad
plaatjes en kennis van personen en
zaken uit het nabije Zandvoortse
verleden een belangrijk_ aandeel.

Nadat de st>reker een overzicht
had gegeven van de bouw van de
kerk, die enkele malen deerlijk ge*
havend, sedert 1849 in ongeveer de
huidige toestand1 bestaat, kwam hij
bij de komst van de heer Paulus
Loot, die in het jaar 1725 zijn op*
wachting maakte in het toenmaliöe
Sandevoerde. Dat was in de tijd,
loen er noa maar 70 huizen in Zand*
voert sponden, met een gezamenlijke
huurwaarde van ƒ 70 per mar.

De heer Paulus Loot heeft zich
bijzonder onderscheiden door het
warme hart,, dat hij de Hervormde
Kerk toedroeg. En zijn eerste werk*
xaamhcid was dan ook het ?chame*
ie kerkgebouw te doen restaureren.
Ofschoon de heer Paulus Loot etfn
goed zoon var. de kerk moet z i jn
geweest, aldus d e _ spr., mao hem

' toch ook een zekere ijdelheid wor*
den toegeschreven, want hij heeft
7:ch in de kerk een mm of meer mo*
num-entale grafkapel laten bouwen
evenals de z.g. „heren, 'of regerings*
bank", waardoor dus zijn naam on*
verbrekelijk verbonden is gebleven
met de geschiedenis van deze kerk.
In zijn testament gaf hij bovendien
Wijk met enig overleg te zijn begif*
tigd om te bereiken dat zijn naam
zou blijven voortleven, want hij ver»
maakte de drie Zandvoortse duinge*
bieden geheel en al aan de 'Zand*
voortse Hervormde Kerk, op voor*
waarde dat de Kerk van de op*
brengst dier duinen de grafkanel en
de herenbank zou laten onderhous
den! De Kerk heeft deze voorwaar*
de echter niet aanvaard, omdat de
duinen waardeloos waren «n niets
opbrachten! 'Nee, men leefde hier
vroeger hoofdzakelijk van de vis*
vangst en de produkten van dit be*
drijf werden zelfs tot Amersfoort
toe gebracht.

Na nog enkele details van het
kerkgebouw de revue te hebben la*
ten passeren, kwam spr. tot het ver*
halen van een geruchtmakende
stranding bij paal 69. Dit was n.l. de
Alba, die op 30 januari 1905 in een
hevige mist aan de grond liep. Bij
de redding der ocvarenden is toen
nogal het een en ander te doen ge*
weest door het bedrog van enkele
IJmuidense zèeslepers, die zich door
de komst van de Zandvoorters een
kluifje zagen ontglippen.

Bekneld tussen dwarsliggers
Bij het uitladen van bielzen op het
spoorwegemplacement nabij het
seinhuis raakte zaterdagochtend de
vijf*ensveertig jarige J.H. bekneld
tussen de dwarsliggers. Kort na zijn
thuiskomst werd hij onwel en raak*
ti' bewusteloos. Op advies van dok*
ter C. F. M. Robbers werd de man
met de gemeentelijke ziekenauto
naar 'het Diaconessenhuis in Haar*
lem overgebracht. Bij nader onder*
zoek bleek dat hij inwendige kneu*
zingen had opgelopen.

Ranglijst Zandvoortmeeuwen
Drie wedstrijden .vonden in afdeling
West l, 2e klasse_ a, doorgang. De
resultaten brachten nogal wijzigin*
gen (zie cijfer achter de club) in de
ranglijst, die nu als volgt 'luidt:
Westfrisia (1) 13 8 4 l 20 35*17
OVV.O (3)
Hollandia (2)
HRC (4)
DEM (5)

15 8 3 4 19 27*19
13
14

7 4 2 18 31=17
7 3 4 17 29*21

13 6 2 5 14 25=25
Wgraafsm. (6) 13 6 l 6 13 21*18
Permersteijn (7) 13 5 2 6 12 13=15
•Zandv.m. <9) 14 5 2 7 12 28*30
'Kennemers (10) 14 4 3 7 11 25*27
'W<FC (8)
Zaandijk (11)
TOG (12) t

14 3 5 6 11 22*26
12 3 3,7 9 12*36
13 2 3 8 7 23=40

Dat het jutten de Zandvocrlers
wel in het bloed '/At, belichtte de
heer Van der iMije met een grappig
voorval uit de tijd van ds. Swaluc.
Deze betrad eens met zijn kerke=
raadsleden de kerk, toen men ge=
waar werd, dat er slechts één gelo*
vige aanwezig was! Dat had zijn re=
den, want «r was een schip ge*
strand Toen zei ds. Swaluë:

Dan moet de dienst maar niet door*
gaan, want dan kunnen we er alle*
maal naar toe! „Nee,,, zei de ene
gelovige, „dienst is dienst U
móét dienst 'houden!" „Dat is goed",
zei ds. Swaluë toen. „De gemeente
wordt verzocht alle verzen van
Psalm 119 te zingen! (88 Verzen.)

•Hierna kwam het projeciie=appa«
raat in werking, waarbij zoals reeds
,is gezegd, mej. E. Bakels de heer
Van der Mije assisteerde in het ge*
ven van toelichtingen.

Verschillende figuren uit die oude
tijden en afbeeldingen van oude
dorpsgedeelten kwamen op het doek
Jammer was het dat het publiek tij*
dens deze fase van de avond niet be*
paald rustig toeluisterde, maar ook
ging commentariëren. Dit maakte
een en ander ietwat vermoeiend en
ook wel verward.

Maar het was tevens een bewijs
hoe zeer men meeleeft met de histo*
nie van het oude Sandevoerde!

H.W.

V, O E T B A L

Winst bleef in Zandvoort
Zandvoortmeeuwen-HRC 2-1

Zandvoortmeeuwen heeft j.I. zondagmiddag op eigen terrein HRC uit
Den Helder met een 2*1 nederlaag naar het topje van onze provincie
teruggestuurd.

Na het beginsignaal ging Zandvoort*
meeuwen — dat tijdens de eerste
helft tegen de wind in speelde — di*
reet in het offensief. Gerlach Hal*
derman en Snoek beten daarbij de
spits at maar wisten niet tot het
doel van HRC door te dringen. De
voorhoede van de club uit Den Hcl=
der kwam slechts langzaam op dreef
en maakte het de verdediging van de
thuisclub niet erg moeilijk.

De Meeuwen trokken hieruit ten
onrechte de conclusie dat HRC „wel
meeviel'' en namen het al 'te gemak*
kelijk op. Voor de rust slaagde HRC
er verscheidene malen in de Zand*
voortse achterhoede te overrompe*
len waardoor gevaarliike momenten
voor het doel ontstonden. HRC wist
echter de mogelijkheden niet vol*
doende te benutten. De rust ging in
met een gelijke stand (0*0).

In de tweede helft was van een
traag spelende voorhoede van HRC
geen sprake meer. In golven rolden
de spelers uit Den 'Helder op het
Meeuwendoel af. Hun ijver werd be*
loond met een hoekschop die door
reohtsbuitcn Teun de Boer in het

net werd geschoten. 1*0.
De thuisclub beeon in be zien dat

het de voetballers uit Den Helder
ernst was en 'kreeg spijt van haar
nonchalante spel. Enige minuten la*
ter herstelde Halderman het verlo=
ren evenwicht. Hij wist de bal eni=
ge meters buiten 'het doelgebied van
HRC Ie bemachtigen en schoot hem
langs keeper Limbeek. 1=1.

Beide martijen gingen hierna in de
aanval in de hoon het winnende
doelpunt te scoren.
Vijftien minuten voor het einde van.
de ontmoeting moest de- goed lei*
dende scheidsrechter Kappenburg,
kort na elkaar twee doelpunten van
Zandvoortmeeuwen afkeuren
gens buitenspel.
Drie minuten later had Zandvoort=
meeuwen echter meer succes. De
spil van HRC maakte in het beruch*
te gebied hands en Zandvoort kreeg
een strafschop toegewezen. Jan Vis*
ser schoot onberispelijk de bal tus=
sen de HRC=palen. 2*1.

Met deze stand kwam tevens het
einde van de wedstrijd

.T.G.B.

Concert voor Ulo=scholieren

INVLOED VAN VOLKSMUZIEK
op werk van componisten

In de aula van de Wam Gertenbachschool voor ulo werd j.I. vrijdag*
middag het vierde schoolconcert gegeven in het kader van de door
de stichting „Het schoolconcert" georganiseerde muziekuitvoeringen
voor de jeugd.

Deze middag concerteerde de heerMagyar, viool en de heer Hielkema
piano, voor de Zandvoortse ulo* scholieren.

De beide musici werden bij hun
komst in de aula door de jongens
en meisjes met applaus begroet.

'Na een korte inleiding door het
hoofd der school, de heer Koersels
man, nam de heer Hielkema het
woord. Deze wees speciaal op de
samenstelling van het programma,
dat een „aparte kleur' had n.l.: de
invloed der volksmuziek op het
werk der klassieke en moderne
componisten. Een muziek die was
ontstaan uit folkloristische motie*
ven

De heer Hielkema vertelde o.m.
iets over de viool, die de violist
Magyar bespeelde. Dit instrument is
circa 250 jaar oud en werd gebouwd
door de Italiaanse vioolbouwer
Guarneri. (De viool is ongeveer 35
duizend gulden waard.)

De heer Hielkema hield zijn uit*
eenzetiing op zulk een amusante en
onderhoudende wijze dat het de
jeugdige en volwassen luisteraars
respect afdwong. De manier waarop
hij zijn causerie voordroeg getuigde
van een bekwaam paedagogisch in*
zicht en de scholieren staken ier heel
wat van op.

'Door de violist werden hierna
enkele dingen gedemonstreerd die op
de viool mogelijk zijn zoals b.v. het
vibreren, staccato en nizzicatospel.
de piangento of klagende toon enz.

Ook wat er over de zo verrassen*
de flageolettonen, de z.g. fluit*
tonen werd gezegd werd door de
jeugd met aandacht gevolgd.

Wat Hielkema vertelde over het
vibreren, o.a. over het ordinaire vi*
bieren, was een tikje satirisch, maar
wél waar.

O, 't lijkt zo makkelijke als men
laJles, technisch zo volmaakt ziel
spelen. Ik dacht hier aan het ver*
haal van de baanveger die eens de
grote violist Joachim zijn schaatsen
ontbond, nadat 'hij enkele mislukte
pogingen had gedaan om op de been
te blijven.
„Ja, mijnheer Joachim, 't is nu een*
maal niet zo makkelijk als videlen."

De stukken die gespeeld werden,
deden het uitstekend in het kader
van dit sohoolconcert.

aam
Zuurkool, zeep en soda

Vrienden, met verbijstering zult U parkeerplaats, rent zijn departement
kennis hebben genomen van de on* in en schrijft een brief op poten
heuse behandeling, die minister J. naar de baas van vrachtwagschauf*
G. Suurhoff verleden week in Den feurs.
Haag is ten deel gevallen. Om even Baas ontsteekt in woede en over*
uw geheugen op te frissen: Staan weegt: Ik heb een lekker zeep en
twee chauffeurs met hun vrachtwas soda bedrijf, dal z'n producten vlot
gen voor het Ministerie van sociale kwijt kan aan het Departement van
zaken. Ze lossen zand, zeep en so* Sociale Zaken; ik heb personeel in
da. (Zandv niet, bij nader inzien), dienst, dat - waar het ook werk*
Komt een slee van een wagen zaam is — het bedrijf vertegenwoor*
aan. 'Chauffeur van slee zegt
tegen vrachtwagenchauffeurs: „Hé,
jongens—. deinzen.... ik heb een
excellentie bij me en die moet hier
staan.

Vrachtwagenchauffeurs: „Je ban
me wat.. . . pretmeneer!" (Gaan ge*
woon door met lossen van zeep en
soda).

Sleechauffeur: „Zeg eens even.. . .
eh . . . . oprotten, dauw asjeblieft!"

Vrachtwagenchauffeurs: „De po!
op... . (enz. enz.) Ze gaan door met
lessen van reinigingsmiddelen.

Excellentie slapt uit slee. Overziet
de situatie en /.egt beminnelijk: „Hm
.... luistert kameraden.... ik zou
graag vlak .vóór mijn departement
willen narkcrcn. Dat maken jullie
me toch wel mogelijk, 'hè? (Wuitt
vriendelijk met hand en stapt al
weer in).

Vrachtwagenchauffeurs: „Moei je
dat horen.... me departement! Wie
ben je dan wel?

Excelleniie (nu werkeliik ont*
stemd): „Mannen, gaat nu weg, on»
middellijk! Ik ben minister Suur*
hof f! ("Denkt mokkend): Zijn er pot*
dorie nog werkers in Nederland, die
me niet kennen!

'Vrachtwagenchauffeurs: „Ha, ha..
Suurhoffl Zuurkool bedoel je!

Gruwelijk vrienden. Het schrijf*
stift beeft tussen m'n vingers

Hier moet wel een voorbeeld ge*
steld worden. Ik vreesde het. , „

Minister laat slee en parkeerplaats Standbeeld voor de „groenteman

digt; in zekere zin vereenzelvigen zij
zich met schuurzand, wasmiddelen,
zeep en soda; de vlegels, die giste*

'ren in Den Haag vóór het gebouw
van m'n beste klant zuurkool heb=
ben gezegd tegen minister Suurhoff,
hebben een volkomen gebrek aan
representatie. Conclusie: Ze vliegen
er uit. Op staande voet.

Tot zover, vrienden, deze onvers
kwikkelijke geschiedenis.

De nasleep is nog betrekkelijk
goed afgelopen voor de beide vracht
wagendrijvcrs. JJe een is weer in ge=
nade aangenomen (op verzoek van
de minister) en mag dus het soda.'
bedrijf verder representeren en de
ander heeft elders werk gevonden.
Naar mij ter ore gekomen is: als
chauffeur van een zuurkoolfabnek
te 'Langedijk (Noord*Holland).

In gemoede, vrienden: Waar lijkt
dit op?

Voorop dit: Ik heb niets tegen
chauffeurs, niets tegen zeeo en so*
da, betrekkelijk weinig tegen auto's,
bijna niets tegen ministers, helemaal
niets tegen zuurkool en ik sta matig
wantrouwend tegenover rcpresenta*
tie. Maar ik heb alles tegen een on*
gelukkige combinatie van deze per*
sonen en artikelen. En daar is al
deze ellende uil voortgekomen.

'Nu heeft minister Suurhoff nog
min of meer geboft dat hij niet in
het ambtelijk pak gestoken was. Dit
zou het geval nog een aparte en
wrange no^i hebben gegeven. Men
kan zich nauwelijks voorstellen hoe
'jruwelijk de belediging had geklon*
ken, wanneer de minister z'n witte
bioek aan< en z'n steek op had.
(Maar daar hoeft hij niet bang voor
te zijn. Dit kan 'hem nooit meer
overkomen, want minister Drees
heeft gezegd dat witte broek en
steek uit de tijd zijn. Ja uil de
tijd.

Deze soort pakken wordt niet
meer gemaakt. En de nog voorra*
dige zijn danig aangevreten door de
motten.

In ieder geval, laten wij de les uit
deze geschiedenis trekken om nooit
ofte nimmer — wie dan ook — te
Letitelen met de naam van een /o
licht verteerbare groente.

Een oud*hollandse boerendans van
Julius Köntgen, Sonate voor viool
en piano van Vivaldi, Spaanse dans
van Emanuel de Ealla, een paar
volksdansen van Béla Bartók en
Ruralia Hungarica van Dohnanuyi
werden <loor Magyar volkomen in
stijl vertolkt en op knappe wijze be*
geleid door zijn partner Hielkema.

'Na afloop van deze geslaagde mu=
ziekles dankte de heer Koerselman
violist en pianist voor hun mede*
werking.

Dit schoolconcerl werd, getuige
de rust tijdens het optreden der
kunstenaars, kennelijk door de
jeugd gewaardeerd. Jac. Bonset.

verantwoordelijkheid
Ir ons nummer van vrijdag 10 janus
an j.I. heeft een onzer medewerkers
een beschouwing gewijd aan de jour*
nalistieke verantwoordelijkheid in
verband met sensationeel getinte
persberichten en artikelen, die de
lezers in sommige nieuws* en week*
bladen onder ogen krijgen.

Onze medewerker illustreerde zijn
kritische beschouwing met enkele
voorbeelden en besloot mot een ra»
cent voorval, dat in het Zandvoorts
Nieuwsblad op onverantwoorde wij*
ze was behandeld.

'Uit de reactie van da schrijver in
het Zandv. Nieuwsbl. van jl. vrijdag
blijkt dat hij een en ander niet goed
heeft begrepen. In plaats van in te
gaan op de door onze medewerker
genoemde bezwaren, trekt hij de
zaak in een persoonlijk vlak. Een
zinsnede als: „ mijn collega,
H.W., met wie ik altijd zulk een
uitermate vriendschappelijke en pret*
tige verstandhouding had "
klinkt wel aandoenlijk, maar ver*
schaft tenslotte geen opheldering
over het journalistieke inzicht van
de schrijver.

De kwestie, waarover het ging in
di beschouwing van onze mèdewer*
ker. bleef onaangeroerd.

Wellicht vindt de schrijver van het
Nieuwsblad alsnog de gelegenheid
hierop terug te komen en zijn stand*
punt te verduidelijken. Er kan dan
een interessante en vruchtbare ge*
dachtenwisseling ontstaan over het
probleem der journalistieke verant*
woordelijkheid. De krant, de journa*
listiek en de lezers zijn daarmee ge*
baat. (red.)

*
Vooropgesteld dat het niet direct
in mijn bedoeling heeft gelegen een
polemiek met een journalist aan te
gaan, kan ik mij nochtans voorstel»
len dat iemand op mijn beschouwing
„Journalistieke verantwoordelijkheid
zou willen ingaan. M_aar een derge*
lijke reactie zou dan ook zeer be*
paald het onderwerp van mijn be*
toog moeten betreffen

Waar dit in het „Journalistiek fat*
soen" in he t ' Zandvoorts Nieuws*
blad van vrijdag j.I. niet is geschied,
mag ik mij ontslagen achten van de
beantwoording van een pennevrucht,
die — weliswaar mijn beschouwing
zijdelings ter sprake brengt — de
kern en de opzet van mijn betoog
niet raakt. H.W.

Drie bijeenkomsten
De Zandvoortse Bestuurdersbond
houdt woensdag 22 januari in Mcij*
ers' Hof een ledenvergadering.
De plaatselijke afdeling van de Par*
tii van de Arbeid houdt woensdag*
avond een huishoudelijke vergade*
ring in „Ons Gebouw.

iNa afwerking van de agenda zal
mej. Jo Manassen, journaliste van
„Het Vrije Volk", een praatje over
haar werk houden.

De afdeling Zandvoort "van de Al--
gemene Bond „Merourius" houdt op
zaterdag 25 januari in „Ons Ge=
bouw" een bijeenkomst waar Wdllem
van lepcndaal zal spreken en voor*
dragen. *

Korfballers kienden
Ruim honderd leden en donateurs
van de 'Zandvoortse Korfbalclub wa*
ren j.I. zaterdagavond in hotel Keur
aanwezig. Er -werd door de korfbal*
lers gekiend — om 113 prijzen — en
gedanst onder de tonen rau accor»
deonc en gitaar*muziek.
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Zandvoort:Amsterdam
Aangeb. zonn. 2e etage aan
gracht A'dam=C., gemod.
gesch. v. 2 a 3 pers. Huur
ƒ 45 p.m Gevr. woning te
Zandv. Br. 604 'Z. Crt.

WO'NINGRUIL
Aangeb. grote woning ie
(Zaandam. 'Huur ./' 11 p.w.
Gevr. 'n kleinere woning
te Zandv. Br. 603 Z.Cr.t.

Vacantie;woningruil

•Huis aan zee gezocht
(6 slaappl.) tegen huis in
Gooi, juli/aug. Br. ond.
.ir !ZJ*1347 Ricardo adv.
bur. Frederiksplein 6,
Amsterdam.

GEVR TE HüUR OF TE
KOOP: WONING of FLAT
in 'Zandv. liefst Zd, minst.
5 kmrs, Aangeb. in A'dam

(iWatergr.meer) zeer mooi
be.huis m. ca. 100 m tuin,
'bcv 2 gr. woonkrs, keuk.,
badk., 3 slp.'krs. Huur ƒ 90
p.m. in zeer goede st. en
luxe uitgev. J. Boeré, tele*
foon 55525, Amsterdam.

Door een klein gezin TE
H'öUR GEVR. 'GEMEUB.
VRIJ HUIS of FLAT met
uatz. op zee v.a. l juni v.
4. 6 of 8 weken. Br. m. kor*
te omschr. en prijs gaarne
ond. M 79 Adv. bur. Rou*
ma & Co, -Herengracht 226,
Amsterdam.

GEVR. van l mei=30 sept.:
2 kmrs, gebr. «r keuk. Br.
nr. 602 bur. Zand/ Crl

Fl. MEISJE GEVR. v.d.e.n.
v.g.g.v. in kl. gezin. Mevr.
v.Amerongen, Lijsterstr. 12

TE KOOP: BESTELWA*
GEN, 'Renault 1956. ƒ 2800
Br nr. 601 bur. Z.Ct.

Door de edelachtb. heer
rechterscommissaris in het
faillissement van J. H. Bre*
man, wonende te IZand*
voort aan het Nassauplein
13, van beroep makelaar, is
bepaald:
1. dat de termijn, binnen
•welke de schuldvorderin*
gen moeten zijn *ingediend,
/al eindigen de 31e januari
1958; .
2. dat de verificatievergade<
Tinö zal gehouden worden
op woensdag de 19e febru*
ari 1958 des namiddags te
1.45 uur on het gebouw van
de rechtbank te Haarlem.

Mr. H. J. Pot, Curator
Haarlem, Ged. Oudegr. 92
Maandag 20 januari 1958

VLUG VAN DE
• SOHOO'NMAIAK.

•Wij behangen en witten
voor billijke prijzen. Dam*
straat 25, Haarlem, tele
foon 15079

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Zaterdag 25 en
zondag 26 januari, 8 uur

'Rotl. Toneel
„DE BOLLE1'

Woensd. 29 jan., 8 uur
Operagezelschap Forum

„LA TRAVIATA"

Pr. ƒ 1,25 t/m ƒ 5 (a.i.)
Verkpop op speeldag en
2 dg er voor van 10*3 u.
Tel. .na 12 u. Coupons
geldig.
Pr. van opera: ƒ 2 t/m
ƒ 6 (a.i.) Coupons niet
geldig.

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte o
gebakken mosselen.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestr. 62 - Telef. 226:

biedt een
VRIJ en VAST
B E S T A A N

Ook jongelui met niet meer dan lagere school»
opleiding kunnen in dit bedrijf topposities
•bereiken. Belangstellenden worden hierbij uit»
genodigd op donderdag 23 januari a.s. n.m.
7.30 u. in hotel Keur, Zeestraat 49, Zandvoort
een voorlichtings* en filmavond bij ie wonen,
waar Kapitein H. A. Groothuis inlichtingen
zal geven over de kustvaart >en tevens hier=
van 'een film zal vertonen. 'Jeugdige personen
liefst met hun ouders.

Toegang vrij voor iedereen,
linlichtingen = mondeling
of schriftelijk , bij alle Ar*
beidsbureaus of "t -Konink*
lijk Zeemanscollege _ „De
Groninger Eendracht",
AaKertóof 32a, 'Groningen,
telefoon 05900*24125.

1928 VARA afd. Zandvoort 1958
Voor de grote j ubileumfeestavond

op donderdag 6 februari 1958
in Monopole
„ALS DE HAAN KRAAIT"

zijn no" enkele kaarten verkrijgbaar .bij de bc=
kende adressen en bij de bezorgers van de Radio*
gids.

„Zandvoortmeeuwen"
Uitslagen zondag 19 januari:

Zandvoortm.»H'RC 2*1
Asscndelft 2»Zandv.m. 2 afgel.
Zandv.m. 4*DIO 2 1*2
Stormvogels jun. b»Zvm. a 1*8
Zandv.m. j'Un. cAViaterloo b 5»0

Uilslagen zaterdag 18 januari:
Telefonia»Zandvoortm. 3»3
Zvm. adsp. a*Hillegom a 1*2
iZandv.m. adsp. b»ETO u 2*0
DIO adsp. a*Zandv.m. c 3*1
VVH adsp. b*Zandv.m. d. 1*2
Zandv.m. adsp. e*Bl'daal d 4*0
Zandv.m. adsn. g*Bl'daal c 1*4
Kenn.land adsn. cUZandv.m. h 3*0

Zandvoorfse Korfbalclub
Tijdens sneeuwbuien heeft het .eer*
ste twaalftal van de Zandvoortse
Korfbalclub met 4*0 van Aurora 3
in .Haarlem gewonnen. De doelpun*
ten kwamen van de dames T. van
Dalen. (2), M. van der Mee en G.
Schilpzand. Ue ruststand ging met
een 3=0 voorsprong in.

De ontmoeting van het twsede
twaalftal tegen DSV 2 on eigen ter»
rein ging niet door. De gasien waren
slechts met 9. van de 12 spelers op»
gekomen. Dit kost DSV twee winst*
punten.

KJ.C. ^Zandvoorf'
Woensdag j.l. sneelde KJC Zand»
voort de eerste ronde voor hel
maandkampiocnschap van januari.
No. l werd D. Grim, 2e T. Veen, 3e
P. Paap Az., 4e J. Versteegc.

:e
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding'
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gemeente Secretarie
2499 Gem. geneesheer, Julianaweg la
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeclcestraat 17.
3492 „Leico", schoonmaakbedrijf

Marn. van St. Aldegondestr. 3
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
bachs Drukkerij, Achterweg 1.

Zandvoortse Bridgeclub
De eerste competitie van de Zand*
voortse Bridgeclub is geëindigd. Het
koppel heren FabckStor werd in de
Aflijn eerste. Het percentage van dit
koppel bedroeg 343,99%. Hst percen*
tage van de fam. Vader, die op de
2e plaats eindigde bedroeg 318,12%.
Degradatie volgde voor de koppels
heren .Notterman*Peen met '286.06%
en heren Van Dartclen*dc Jong met
257.14%. Hun plaatsen zullen wor*
den ingenomen door het koppel he=
ren Durnpel=van Laar en het dames:
koppel FabelsPolak, die resp. met
321.69% en 313.07% eindigden.

'Uit de Bslijn verdwijnen voorts
d-, dameskoppels 'Notterman*Schutle
en )Bakkenhoven*de Jong, Zij wisten
niet meer dan 283.10% en 278.67%
t i" behalen. Uit de C*lijn promove»
ren heren AgsteribbesSchutte met
324.54% en het koppel heren Reijers
Penaal met 312.05%. De dameskop*
pels Schirmer*Sneiders (277.42%) en
GroenewegaKeur (264.83%) gaan hun
geluk in de tweede competitie in de
D*lijn beproeven.. Het dameskoppel
.Bos*Penaat (332.43%) en hei koppel
heren Claassen*Noordman (331.25%)
promoveren naar de C=lijn. Jn de
D--]\jn. werd de achterste plaats in*
genomen door h'el koppel heren Bi*
senbeTgcr*Keur met 279.52%.

A.s. woensdagavond begint de
tweede competitie.

KJ.C. „Noord"
De leden van 'K.J.C. ,/Noord wa*

ren donderdag bijna allen aanwe/.ii'
on de i<ehouden jaarvergadering.
He bestuur heeft een verandering
ondergaan. Door 't aftreden van J.
Molenaar als voorxiiter werd in /ijn
plaats gekozen H. Laurier.
De stand in de competitie is thans

•W. Paap Jï/n. 14860 p.
'Mevr. Kraaijenoord 14677 p.
Corn. Koper- 14674 p.
'R Roest 14663 p.

Baai: klant n keen
Afonopo'e

Dinsdag 21 en woensdag 22 jon., 8
uur: film ,Schaduwen over de
sneeuw'.

Donderdat' 23 jan., S u.: film ,\Vhite
Chrislmas'.

*
Woensdag 22 jan. 8 u.: Le/ing doof

dokter Elza pereira d'Oliveira voor
de Comm. huish. en gexinsvoorl.
in „Zomerlust".

*
Hotel Bouwes

Zaterdags en zondags cabaretpr->*
gramma. Orkest: Wim Oly.
Zondags matinee. -

Stadsschouwburg, Haarlem
Zaterdag 25 en zondag 26 jan., 8 uur

Rotterd. Toneel met „De Bolle"
Woensdag 29 jan., S uur: Operagez.

„Forum" met „La Traviata"

SPRUITJES
LOF

Amsterdamse
Groentencentrale

Jan Filmer
TOLWEG 16 * T'ELEF. 3195

.per pond 29
.......... per pond 32

AiNOrjVIb .. per pond 39
BLOEMKOOL • . . per stuk 65
SLA .......... per krop 10

Panklare, gesneden
soepgroenten per ons.. 15

Panklare, gesneden
andijvie ...... t>er pond 45

Panklare Rode 'kool . ,p.p. 13
Panklare groene kool p.p. 18
Panklare hutspot ____ p.p. 24
Panklare prei ..... ... p.p. 25

l kg Jonathans 1,16
l kg Goudreinetten 1,25
10 Mandarijnen I. —
10 Sinaasappelen 1,00
7 extra gr. sinaasapp.l, —

DIEPVRIESGROENTEN
grote sortering

GROTE BLIKKEN
Sperciebonen .......... 0,82
Snijbonen ............ 0,88

Uit het blik gewogen:
S P I N A Z I E . . V2 kg 28

3 (POND RODE KOOL 25
3 (POND UIEN ........ 25
2 POND WORTELEN .. 25
3 POND KOOLRAAP . . 25
3 POND GROENE KOOL 25
BANANEN ..... p.pond 59

Ter overname: LITS JU»
'MEAUX en l*pers. BED
met matrassen. 'Br. ond.
nr. 606 bur. Zandv. Cour.

MEISJE GEVR.
van 9 tot 2 uur. Goed loon
Brederodestr. 25. Tel. 2318

TE KOOP GEVR. KOPE»
•RiEN "ARM'LAMP evt. met
met geslepen glas. Br. 605
.Zandv. Courant.

DAGMEISJE GEVR. in
gez. m. schoolg. kinderen.
Dr. Kuyperstraat 5.

Dat kunt ook U zeg=
gen na een adver»
tentie in de

Z A N D V O O R T S H
C O U R A N T
Achterweg l

Uw advertentie im*
mers bereikt alle .

groepen van Zand»
voorts bevolking 1111

Dit zul OPRUIMINGSPRIJZEN bij
„Het Wonder van Zandvooit"

PLASTIC PEDAAL .BMlMER van f 12,50 voor ƒ 8,95
PLASTIC EMMERS van ƒ 4,95 voor ƒ 2,75

-PLASTIC SCHALEN, 26 cm van ƒ 2,10 voor ƒ 1,45
PLIASTIC SCHALEN, 32 cm van ƒ 4,45 voor ƒ 2,25
KOEKTROMMELTJES .... van ƒ 1,65 voor ƒ 1,10
5 ALDUMINIUIM PA'NNEN 16 t/m *4 cm

van ƒ 1950 voor ƒ 14,95
ALL'UMINIUM STEEIJPANNEN, 14 cm, koudgreep

van ƒ 2,25 voor ƒ 1,45
A'LLUMINIÖM STEELPANNE'N, 16 cm, koudgreep

van ƒ 2,75 voor ƒ 1,85
EiMAILLE ovale TEILTJES van ƒ 2,45 voor ƒ 1,05
RONDE THEEBLADEN . .van ƒ 1,50 voor ƒ 0,75
EiMAIL'LE 'MELKK'OiKERS van ƒ 4,45 .voor ƒ 2,65

Swaluëstraaf 9- Telefoon. 2418

De Helft betalen . * .
dut halen !

Uitsluitend tot en met dinsdag a.s,

bij elke aankoop van een pakje thee of een doosje theezakjes

een Festïval-biscuïts

DE GRUYTER'S TH
Goudmerk . . . . 100 gram
Roodmerk . . . . 100 gram
Blauwmerk . . . 100 gram
Oranjemerk . . . 100 gram
Groenmerk ... 100 gram

China thee . . . 100 gram
Super theezakjes . . . . . . .

doosje 20 stuks
Huishoud theezakjes. . . •

doosje 20 stuks

EN BETERE WAAR- EN 10 PROCENT-ALLEEN DE GRUYTER

EN B E T E R E W A A R E>4 T.i;E fc '* 'R^ . t .:Kl B E T E R E W A A R E N T I E N P R O C E N T
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Opening van het Gemeente j aar
Burgemeester bepleit in jaarrede intergemeentelijke samenwerking

MEVROUW, MIJNE HEREN,
Het is de tiende maal sinds mijn! ambtsaanvaarding in deze gemeente, dat
ik uw aandacht vraag voor de gebruikelijke nieuwjaarsrede.
Ook ditmaal zal ik mij daarbij beperken tot een kort overzicht over het af-
gelopen jaar, gevolgd door een beknopte beschouwing van de te realiseren
mogelijkheden in het voor ons liggende jaar en enkele suggesties in ver-
band met de taafc, die Zandvoort naar ik meen in de toekomst heeft te
vervullen.
Ik meen, dat hier woorden te kort schieten, om onze dank en waardering
uit te spreken voor al hetgeen door al onze .medewerkers in dienst der ge-
meente tot stand is gebracht.
Moge de overtuiging onzer diepe erkentelijkheid voor hun aller arbeid, hen
stimuleren ook verder al hum kracht en toewijding aan de ontwikkeling
van de Zandvoortse gemeenschap te geven.
Met deze woorden opende (burgemeester mr. H. M. van Penema j.l. dinsdag
zijn nieuwjaarsrede. Uit zijn gemeente -prognose voor 1958 stippen wij de
volgende onderdelen aan.

Gemeente trok lang geld aan.
Dat het .gemeentebestuur gebukt eaat
onder financiële zorgen is een nor-
maal verschijnsel geworden, een ver-
schijnsel echter dat geenszins tot
ontmoediging mag leiden. In het af-
gelopen • jaar gingen de gebruike-
irjke moeilijkheden wat de financie-
rinp van de gewone dienst betreft,
evenwel gepaard! met soms een on-
heiLspellenide vorm aannemende be-
lemmeringen in het verkrijgen, van
de o-eldmiddelen, benodigd voor nood-
zakeliike kapitaalswerken.

Verschillende werken moesten, wor-
den uitgesteld.

Niettemin is het gemeentebestuur
er in mogen1 slagen in bevredigende
mate „lang" geld aan te trekken,
waardoor o.m. de uiterst urgente aan-
leg van wegen en riolering in het
nvederopbouwplan) Zeereep-Nioord
voortgang kon vinden.

Ik vertrouw, dat de gemeente in dit
jaar — o.a. door 'n bevredigend aan-
deel in de opbrengst van de natio-
.nale woningbouwleningen — in staat;
zal ziin de meest noodzakelijke in-'
vesteringen te blijven verrichten en
— evenals dit in het afgelopen jaar
het geval is «reweest — volledig aan

• al haar verplichtingen zal kunnen
blijven voldoen.

Dat daarbij — niede met het oog
op een stijgende arbeidsreserve —
verschillende plannen welker realise-
ring met de groei der gemeente ge-
Irjke tred moet houden voor uitvoe-
ring gereed moeten 'liggen, spreekt
vanzelf.

T.a.v. de nog steeds niet afgewik-
kelde vergoeding van' het rijk in de

uit jaarrede
Het bevolkingscijfer *steeg met
471 tot 13.761 per ultimo de:
cember. Dit jaar kan de 14*
duizendste ingezetene worden
verwacht.
Het aantal stemdistrictenwerd
van 10 tot 12 uitgebreid.
H/et totaal aantal als woning:
zoeteend ingeschreven perso:
nen bedraagt evenals vorig
jaar nog. pl.m. 280.
Nieuw ingeschreven werden
vO personen.,
Het aantal absolute
vallen bedraagt pi m. 25.
In het afgelopen jaar werd in
Zandvoort voor ruim 4.378.000
gulden gebouwd.
Hiermede is sinds 1947 in
deze gemeente voor meer dan
40 miljoen gulden aan bouw:
werken tot stand gekomen.
In die periode kwamen 1406
woningen gereed.
De 140 woningen van „Een:
dracht Maakt Macht" kwa:
men in 1957 gereed. Thans zijn
voor deze vereniging 80 wo:
ringen in aanbouw.
In totaal ziin thans 350 wonin;
gen in aanbouw.
De opbrengst der stoelenver:
huur bedroeg ruim ƒ 50.000,—
meer dan in 1956, die der bad:
inrichtingen verdubbelde van-
rond f 13.000 in 1956 tot ruim
•f 26.000,— in Net afgelopen
jaar.
De opbrengst van het trek:-
kersk&mp ,De Branding', steeg
van ƒ 12.000 in '56 tot f 23.000'
in 1957.
Voor het komende seizoen is-
de aanleg van een trekkers:
kamp_ in voorbereiding op het
terrein van het Kennemer
sportpark en de bouw van een
vacantiehuis van de stichting

' R.E.V.O. in het Witbreïdingss
plan Zuid,

politiekosten heeft op 17 dezer nog-
maals een bespreking; ten departe-
mente plaats gehad. Daarbij is ge-
bleken, dat de betrokken ministers
de bijzondere positie van Zandwoort
erkennen.

De stichting recreatie-ooi-d „Zand-
voort" houdt zich intensief bezig met
de voorbereiding van de bouw van
het Boulevard-centrum op het ter-
rein vóór de Zeestraat. Indien zich
geen onverwachte tegenslagen voor-
doen. hoopt men dit jaar met de
bouw van dit voor de outillage van
de badplaats zo belangrijke complex
een aanvang te maken'.

Het terrein aan de kop van de van
Lennepweg dient gereserveerd te blij-
ven voor gegadigden voor de stich-
tlng van een recreatie-object, dat de
vrij dorre Ujn üer flatgebou-wen ter
plaatse kan! onderbreken. Wij moeten
terdege oppassen voor een te snel
volbouwen van de Boulevard de Fa-
vauge met eentonige woonblokken,
zonder — era dat zelfs op verschillen-
de plaatsen — reken!»"- te houden
xnct-, 4e behoefte aan

Ijjk en toaakzindelijk houden van
straten, tuinen en erven. Deze laatste
liiken In veel gevallen meer op op-
slagplaatsen van ongeregelde goede-
<ren.

Het is voorts een kwestie van wei-
begrepen eigenbelang de zomergasten
correct te behandelen o.a. door ze de
veelal lamgi tevoren gerelserveerde
woonruimten zonder beperking of
verandering ter beschikking te stellen
en door fatsoenlijke nrijaen te vra-
gen. Staaltjes van overvraging en
van contractbreuk bereikten het be-
stuur en waren aanleiding tot ernsti-
ge klachten. Het effect hiervan kan
door geen enkele propaganda worden
teniet gedaan.

Remmend voor het toeristische
verkeer is in letterlijke zin ook het
•telkenjaire nijpender wordende ge-
brek aan: goede aan- en afvoerwegen.
Ik wees u reeds op de smalle Zand-
voortselaan welke verbreding tot 12
m tot de direct realiseerbare moge-
Irjkheden behoort.

Voorts op de noodzaak van voorbe-
reiding van de aanleg van de grote
N. en Z. randwegen, uitkomend op de
boulevards.

De aanleg van een duinweg naai
IJmuiden en de bestudering van een-
zelfde verbinding naar Noordwijk
beide ter spreiding van het thans al-
leen oost-west -°richte verkeer worde
hier nogmaals met klem aanbevolen

Bestuursvorm met perspectieven.
Er heerst onder de gemeentebestu-

ren in ons land een vrij algemeen
onbehagen, sterker nog een ernstige
ontstemming, zich uitende in ver-
schillende inmiddels gepubliceerde
nieuwjaarsredevoeringen, over de als
een sluipende ziekte steeds dieper in
het gemeentelijke organisme binnen-
dringende inmenging en bevoogdin
vooral door rijksinstanties. Ook in de
raad werd hierover meermalen kri-
tiek geuit.

Het wil mij voorkomen, dat protes-
ten zonder meer weinig effect zullen

spanning en vertier van een. voort-
durend groter wordend aantal be-
zoekers van de badplaats.
Binnenkort zullen besprekingen ivor-
den geopend over de financiering
van de bouw van een nieuw postkan-
toor, waarvoor het ontwerp de in-
stemming van de P.T.T. heeft ge-
kregen. Het gebouw zal door de ge-
meente worden neergezet en aan de
P.T.T. worden verhuurd. Voor de
reddingpost Ernst Brokmeier zal aan
het zuiderstrand een nieuw houten
gebouw worden opgetrokken. Enkele
uitbreidingsplannen zullen dit jaar
worden voorgelegd. Het plan „Noord-
oost" zal in een aanzienlijke toene-
ming van de bevolking in b.efc noor-
delijk deel van de gemeente feunnen
voorzien.

Met het oog on de aankosnst van
gerepatriëerden uit Indonesië zal ,De
Schelp' voorshands als opvangcen-
trum bezet blijven. Met contractpen-
sions en particulieren zijn besprekin-
gen over opname van landgenoten
uit Indonesië gaande.

Zoete sluimer.
Het nieuwe kringtaeschermingsplan

geeft voor Zandvoort een indeling In
12 blokken (thans 5) aan.

Het aantal noodwachters aal daar-
door van 84 op 192 moeten worden
gebracht.

Het succes van werving en 'binding
van vrijwilligers blijft ira hoge mate
afhankelijk - van de internationale
politieke toestand.

Het drama Hongarije" was dicht
genoeg by om vrijwilligers te doen
toestromen. Nu nieuwe gesprokken
over ontspanning en vreedzaam sa-
menleyen weer een schijn van1 ont-
spanning wekken is de animo . weer
dalende.

„Het zal nog wel niet nodig aijn,
het gevaar is ver weg (zeker wel en-
kele uren!) en de televisie- is bepaald
prettiger!"

Ik dring nogmaals aan op veel re-
alistischer propaganda ook buitten de
kringen der B.B.; ik ^eloof n?let, dat
het juist is ons volk in de zoete slui-
mer van het .zal zo'n vaart ;oiet lo-
pen" te houden.

In dit verband zou het meen ik ook
beter ziin de ingezetenen op de hocg-
le houden van de maatregelen, die
voorbereid ziin en worden om Vervoer
en onderdak te verzekeren voor vrou-
wen, kinderen, zieken en bejiaarden
in geval van oorlog.

De mogelijkheid om b.v. voedisel en
brandstof voor de eerste, moeilijke
periode van aanpassing te reserveren
ware het overwegen waard.

Kraakzindelük toerisme.
De plannen van de stichting „Tou-

ring Zandvoort" voor het komende
zomer- en vacantie-seisoen zijn o.m.
vergroting van de oplage fcropagra;
da-materiaal; plannen vooa- uitbrei-
dlng van het aantal evenementeti.o.a.
meer vuurwerken. Voortzetting van
de beveiligingswerken rond het' cir-
cuit.

Het stimuleren van ihet toerisme
omvat echter niet alleen het mafcen
van propaganda en het bieden van
veel en goed amusement. Het taete-
kent ook, da.t wil ingezetenen ons
onthouden van alles wat aan de'goe-
de naam van Zandvoort afbreuk kan
doen. Ik denk hierbö aan |iet O5rde-

sorteren.
Het heeft 'mij daarom bijzonder

verheugd naast de kritiek ook con-
structieve gedachten te hebben ver
nomen.

Mijn ambtgenoten van 'Den Haag
en Zaandam opperdeni de mogelijk
held van1 inter'remeenteliike samen
werking jn de z.gji. districtsvorm.

Wanneer ik mijn gedachten hie
uiteraard beperk tot de mogeliikheid
van een district „Kennemerland" en
dus de eventuele vorming van ander

districten in onze provincie als IJ-
mond, Zaanland. Amstelland e.d. on-
aespiroken laat, dan springen een
tweetal voordelen dezer nieuwe be-
ituursvorm, welke dus tussen provin-
ciaal en gemeentelijk bestuur in zou
komen te liggen, aanstonds naar vo-
ren:

Ten eerste een in een district sa-
menwerKende groep van gemeenten
zou een kans krijgen aanzienlijk snel-
.er en efficiënter problemen van uit-
gesproken interlokaal belang tot een
oplossing te brengen; hier liggen o.m.
mogelijkheden op het gebied van de
financiën, de planologie (woning- en
utiliteitsbouw), het onderwijs, de po-
litie, de brandweer, wegenaanleg, de
middenstand recreatie enz. enz.

Op de tweede plaats zou de be-
stuurskracht en het prestige der in
een dergelijk district verenigde ge-
meenten ook t.a.v. de andere over-
heidslichamen in belangrijke mate
kunnpn stiieen, waardoor een gezon-
der evenwicht in de onderlinge ver-
houdingen zou ontstaan, hetgeen de
gehele nationale economie zou ten
goede komen.

Deze beschouwingen lenen zich na-
tuurlijk niet voor een uitvoeriger be-
toog over deze materie. Het onder-
werp biedt echter fascinerende pers-
pectieven voor een nauwere en meer
vruchtdragende samenwerking ook
voor Zandvoort met de gemeenten
aan gene zijde onzer volkomen wille-
keurig getrokken grenzen. Wellicht
zal op deze wijze de methode van
annexatie als verouderd in onbruik
raken.

Mevrouw. Mijne Heren, Een nieuw
jaar ligt voor ons, laten wij in goede
samenwerking als goede bestuurder;
trachten van 1958 een succesvol jaar
te

Als oudste raadslid beantwoordde
de heer C. SLEGERS volgens traditie
de nieuwjaarsrede van de Voorzittei
en gaf in ziin antwoord .m. te ken-
nen dat het hem aangenaam getrof-
fen had dat het College kennelijk
grote aandacht blijft besteden aai
de woningbouw in Zandvoort. Da
Voorzitter hoopt dat met de
bouw van het „boulevard-centrum
nog dit jaar begonnen kan worden
stemt weliswaar tot verheugenis.maar
sprekers verwachtingen waren in di
opzicht niet hoog gespannen.

Sprekend over het politiekorps en
de recente pijnlijke gebeurtenis, dl
in den lande nogal wat deining heef
veroorzaakt, meende de heer Sleger
dat hierdoor niet het gehele korp
blaam treft. Gelukkig zijn er nog an
tieren'." die met toewijding, tact en
plichtsbetrachting hun taak verrich
ten. En zii vormen de meerderheid

Tenslotte sprak de heer Slegers d
hoop uit dat de spanningen in hè
wereldgebeuren verminderen en da
zij niet ten -*evolge hebben dat „be
paalde machten" die de wereld zou
den willen overheersen, het voor '
zeggen krijgen.

Hij wenste de Voorzitter en dien
gezin voor het jaar 1958 alle goeds

... was dat de toehoorders op de
publieke tribune tijdens het debat
over de bijzondere lagere school spoe-
dig verdwenen waren toen na de eer-
ste ronde van de discussie de „kop-
>en" .waren geteld. Na het debat
sleef slechts één toehoorder achter.

B.
*

. . was de gedegenheid, waarmede
de leden, die over de voorgenomen
bouw van, een prot.chp. l.o.-school
aan de Jac. P. Thijsseweg hebben ge-
sproken, deze materie behandelden.

De discussies hierover getuigden,
van objectiviteit en inzicht. Dat ten-
slotte de meerderheid van de Raad
en de minderheid van het College
„hun zin kregen" en de bouw moge-
lijk maakten, was tevens een over-
winning van het practisch inzicht op
het formalisme. Maar beide menin-
_:en stonden boven iedere verdenking.
Dit is verheugend en het pleit voor
de sfeer van deze Raad. W.

*
tijdens de behandeling van het

raadsvoorstel om ovsr te gaan tot
het stichten van een bijz. lagere
school in Zandvoort-Noord was, dat
de fracties hun levensbeschouwelijke
achtergronden1 angstvallig buiten de
discussies hielden.

De vroeden verkozen een juridisch
steekspel over wettelijke voorschrif-
ten boven het innemen van een prin-
cipieel standpunt.
Enkele raadsleden verklaarden zelfs
mst enise nadruk geen voor- of te-
genstander van openbaar en brjzon-
der onderwijs te zijn, maar alleen ds
wet te willen handhaven.

De tegenstanders van het raads-
voorstel waren tegenstanders omdat
bij de aanvrage niet aan alle eisen,
zoals omschreven in de l.o.-wet, was
voldaan.

De voorstanders waren voorstan-
ders omdat de wet volgens hen vol-
doende ruimte liet het verzoek in te
willigen.

Men omzeilde hiermee het vraag-
stuk van het voor deze Zandvoortse
woonwijk meest geëigende school-
type.

Er was enige moed voor nodig en
kennis van zaken dit naar voren te
brengen. Het ontbrak de raad aan
die kennis en moed. P.

Schooldebat duurde zes kwartier

De eerste vergadering in het nieuwe jaar van de Zandvoortse Gemeente-
teraad was meteen al een forse! Tot over elf uur bleven mevrouw en de
heren dindsdagavond j.l. onder voorzitterschap van1 mr. H. M. van Pene-
ma 'bijieen, om in de eerste plaats te luisteren naar de nieuwjaarsrede van
de burgemeester (zie elders op deze pagina) en zich hierna bezig te hou-
den met een agenda van 15 punten, inclusief rondvraag!
Ongeveer anderhalf uur „nam" het voorstel tot stichting van een prot.-
christelrjke school voor l.o. aan de Jac. P. Thijsseweg (Noord). Ofschoon
het Collee-e geen. eensluidende houding ten opzichte van dit voorstel had
— wethouder Kerkman was tegen — werden de discussies in welwillende
sfeer gevoerd r j

INGEKOMEN STUKKEN
1. Verslag van de verrichtingen vaii't

Strandschap Zandvoort over 19ü7.
Voor kennisgeving aangenomen.

2. Jaarverslag van de commissie tot
wering van schoolverzuim over '57.
Voor kennisgeving aangenomen.

3. Verslagen betreffende de controle
van kassen en. administraties over
het 4e kwartaal 1957, betreffende
de dienst van. publieke werken, liet
woning- en grondbedrijf, 't Zand-
voorts Wederopbouwfonds, de tfe-
drrjven en de dienst voor sociale
zaken
Voor kennisgeving aangenomen.

4. Voorstel tot wijziging van de ge-
meenschappelrjke regeling ziektekos-

tenverzekering.
Accoord. _

5 Een schrrven. van mevrouw G.
Schaap-IZwemmek-, houd'snde ver-
zoek de besluiten van burgemees-
ter en wethouders van 18 novem-
ber en van 3 december 1957, be-
treffende verhuur van varkens-
hokken, te doen intrekken.
Om pre-advies in handen gesteld
van b. en w.

6. Alsvoreii van het bestuur van de
„Stichting voor Christelijk onder-
wijs te Zandvoort", in verband
niet het door dit toestuur aan de
raad gedane verzoek tot het ver-
lenen van medewerking voor de
bouw van een school in plan-
Noord.
Te behandelen) bij punt 7 van de
agenda.

7'. Alsvoren van de Inspecteur van
Ihet lager onderwijs in de Inspectie
Haarlem betreffende diens beleid
o.m. in verband met de bouw van

een noodleslokaal bij de dr. A.
Plesmanschool.
Voor kennisgeving aangenomen.

De heer TATES merkt n.a.v. dit
schrijven nog op dat de mening van
de inspecteur, als zou hij zijn beleid
op onderwijsgebied niet in het open-
baar besproken wensen te zien. niet
geheel juist was weergegeven door
het college, bij monde van de voor-
zitter, m de vorige vergadering. Een
bespreking tussen de inspecteur en
de leden van de commissie voor on-
derwijszaken. aldus de heer Tates,
heeft verhelderend gewerkt. De aan-
vankelijke onprettige indruk is door
de brief van de inspecteur volkomen
weggenomen.

VOORZITTER antwoordde dat er
inderdaad sprake is geweest van een
misverstand. Genoemde inspecteur
maakte slechts bezwaar tegen het in
openbare vergaderingen ter sprake
brengen van „vertrouwelijke pre-ad-
viezen" aan b. <en w.

Prot.-chr. school in Noord
De heer DIEMER betoogde dat bij
deze aanvraag door de Stichting
voor Christelijk onderwijs niet aan
alle eisen was voldaan. 1. De vereiste
handtekeningen van ouders, wier
kinderen de school zullen gaan be-
zoeken, ontbreken; 2. de afstand tus-
sen de nieuw te bouwen school en de
Wilhelminaschool is minder dan 4
km; 3. het leerlingenaantal aan de
Wilhelminaischool hoeft zich gedu-
rende zeven jaar — gerekend van de-
cemtoer 1950 af - met slechts 12 uit-

gebreid. Geconstateerd mo'et darr ook
worden — aldus snr. — dat d» Vil-
hélminaschool nog genoes plaats-
ruimte heeft. Er is pezegd dat het
lle lokaal aan de Wilhelminaschool
als „startlokaal" voor het u.l.o. zal
worden gebruikt, maar dat is hier
niet ter zake dienende, zei de heer
Diemer. Er wordt hier een lagere
school gevraa<rd! En dat het bestuur
van de Julianaschool heeft afgezien
van de o-evraagde twee leslokalen, is
nog geenszins bevestigd door het in-
trekken van die aanvraag

De heer KONING had niet zo veel
bezwaar tegen dit voorstel, ofschoon
hij gaarne de mening van de min-
derheid van het college wilde horen.
Hij kon zich deze aanvraag wel voor-
stellen en hij achtte het voor een
moeder bijna, niet doenlijk een kind
helemaal uit Noord naar de Wilhel-
minaschool te brengen. Hier gaat
veel tijd mee verloren.

De heer GOSEN zei veel waarde-
ring te hebben voor de medewerking,
die de P.v.d.A. bij vorige gelegenhe-
den steeds heeft betoond bij aanvra-
gen van het bijzonder onderwijs. Hij
hoopte dat men deze houding ook bij
dit voorstel zou hebben! Wat be-
treft de ontbrekende 50 handteke-
ningen. zei spr. dat ingevolge een
desbetreffend Kon. besluit deze niet
nodig zouden zijn. omdat de aan-
vraag verband houdt met uitbreiding
van een gemeente-wijk. Spr. zei dat
de Wilhelminaschool 362 leerlingen
telt, verdeeld over 10 lokalen. Het
lle lokaal is „uitge'.eend" aan de Ju-
llanaschool.

(Vervolg op pag. 2)

Inspecteur naar Curacao
De heer C. van Buren', inspecteur bij
het gemeentelijk politiekorps, ver-
trekt begin maart per boot naar Wil-
lemstad on Curagao waar hij be-
noemd is tot inspecteur van politie.

Zijn echtgenote en kinderen volgen
een maand later.

De heer van Buren vertrekt voor
de duur van vijf jaar. Na afloop van'
zijn diensttijd in de Ned. Antillen
kan hij weer in het Zandvoortse
korps worden opgenomen.

Snelheid v. 70 km toegestaan
Met insang van l februari hebben
Gedeputeerde Staten van Noord-Hol-
land besloten een maximum-snelheid
van zeventig kilometer toe te staan
voor de volgende wegen in de om-
geving van Zandvoort.

Zandvoorterwe<r te Aerdenhout, het
ged'eelte' geleg entussen de grens met
de gemeente Zandvoort en de Koe-
duinweg; de Zandvoortselaan In de
gemeente Zandvoort, het gedeelte
binnen de bebouwde kom „Bentveld"

Ministeriële goedkeuring
De minister van economische zaken
heeft goedgekeurd de besluiten van
de -*emeenteraad van Zandvoort tot
verhogins van de gasprijs met l cent
per m3 en van de waterprijs met 6
cent per m3. De verhoogde prvjzen
zullen voor het eerst worden bere-
kend over het verbruik dat bij de
eerstvolgende opname van. gas- en
watermeters wordt geregistreerd).



Vervolg van pag, l

Vroeden debatteren over L o. wet
Kritiek op houding van prot. chr. schoolbesturen

De heer LINDEMAN achtte dit een |
uiterst moeiliike kwestie. Wanneer
men de beziettino- van de Wilhelmi-
nasohool vergelijkt met die van bijv.
de rooms-katholieke en de openbare
scholen, dan moet men concluderen
dat aan eerstgenoemde school nog
ruimte over is. Het verheugde spr.
evenwel dat — naar uit de samen-
werking die nu gevonden is, blijkt —
de onaangename sfeer tussen de bei-
de schoolbesturen verdwenen is en
hif bracht in herinnering dat deze
besturen not* niet zo lang geleden
een zeer onaangename kwestie had-
den, die nauwelijks is opKelost en die
werd. behandeld op een wijze, die
niets gemeen had "met de leer van
het christendom in zijn totaliteit.

Spr. vroeer: Wat is nu de "bedoeling,
een u.l.o.-school of een lagere school.
Als het gaat om een u.l.o.-school,
vraag die dan aan! Wanneer deze
prot.-chr. school er komt, is het in-
derdaad de bedoelir>~ de vrijgekomen
ruimte te bestemmen voor een u.i.o.-
school. Wat betreft de kwes_tie van
de handtekeningen, zei spr. hier go^n
positieve mening te hebben. „Ik wil
de jurisprudentie van een bepaald
wetsartikel niet bagatelliseren," zo
zei spr., „maar in dit geval kunt t)
die handtekeningen van mij cadeau
krijgen! Ik zou in. ieder geval op
Êrond van een dergelijke formali-
teit dit voorstel niet afwijzen". Spr
vond de afstand' tussen de Wilhel-
minaschool en het noordelijk deel
der gemeente evenmin een motief tot
afwijzing Waar het hier om gaat,
meende spr., is het feit dat de ge-
combineerde besturen, blijkbaar voor-
uitzten en rekenin*" houden met de
uitbreiding van Noord, waardoor een
school als nu gevraagd wordt na-
tuurlilk wel bestaansredenen heeft.
Hij kon zich voorts goed indenken
dat het stichtingsbestuur niet wilde
wachten tot de behoefte zich al deed
gevoelen, want dan is men practisch
te laat

Mevr. MOL-VAN BELLEN stelde
nadrukkelijk vast dat het beroep van
de heer Gosen op de fractie van de
P.v.d.A. om eenzelfde welwillende
(houding aan te nemen ten opzichte
van dit voorstel als voor een onbe-
duid'ende kwestie van de plaatsing
van een oliestook-installatie, hier
niet op ging. Deze kwestie is van 'n
geheel andere strekking. Overigens,
zo zei zij, is de fractie van de P.v.d.A.
niet voor of tegen het openbaar on-
derwijs en ook niet voor of tegen
het bilzonder onderwijs.

Bi! kwesties als deze — en dat
geldt trouwens voor alle te nemen
besluiten — gaat het om de hand-
Ihaving: van de in de wet gestelde
eisen. Dat zijn wij als raadsleden ver-
plicht aan1 onze eed, besloot spr.

De heer TATES zei dat men in-
derdaad verplicht is naar eer en ge-
weten een besluit te motiveren. Hij
vroeg zich af of de door de heer
Lindeman gememoreerde strijd héle-
maal van de baan was. Een volledige
fusie tussen beide schoolbesturen zou
hij meer toegejuicht hebben. Krach-
tens zyn zienswijze, ontleend aan de
beginselen van de VDD, is spreker
voorstander van het openbaar onder-
wijs, maar hy staat — zo zei hu —
loyaal tegen de pacificatie van het
onderwijs. Dit voorstel heeft hem. da-
genlang beziggehouden. Hij meende
voorts dat de interDretatie, die de
heer Gosen had gegeven van het
K.B. (nr. 7 van 10-3-1949) een on-
juiste conclusie inhield. Het ging
hier om geheel andere dingen. Er is
gesproken over „weigering op formele
gronden", maar de Raad kan niet
anders!

Bij de uitbreiding van de Maria-
school waren de vereiste handteke-
ningen niet gevraagd, maar daar was
de uitbreiding ook zo evidend, dat
weigering op dergehlke gronden
zelfs niet ter sprake is gekomen. De
afstand tussen Wilhelmlnaschool en
Noord mao- geen irol spelen. Men kan
moeilijk ieder een school in z'n tuin
geven!

De eerste tijd is er nog voldoende
plaats in de Wilhelminaschool, on-
danks de uitbreiding van het zuide-
lijk deel van Zandvoort. De Juliana-
school heeft de twee gevraagde les-
lokalen, waar zii van af ziet. nog niet
„terugereeeven" aan de Raad. Met de
eventuele stichting van een u.l.o.-
school hebben wU thans nog niets te
maken. Spr. is van de noodzaak van
deze aanvraag niet overtuigd.

WETH. v.d. WERFF deelde mede
dat het College enkele jaren geleden
de te volgen liln inzake het onder-
wijsbeleid in Zandvoort onder de
loupe had genomen. En hij somde op
wat er de laatste jaren tot stand
was gekomen. Bij deze overwegingen
is ook de bouw van een chr. school
in Noord ter sprake gekomen. Spr.
vond het lammer dat zijn collega
(weth. Kerkman) nu zijn fiat aan
dit voorstel onthoudt. Gezien de ge-
meente-uitbreiding waren alle aan-
vragen noodzakelijk, ook deze. Spr.
zeide dat men in Zandvoort met drie
instanties op onderwilsgebied heeft
te maken — kath., prot.chr. en het
volksonderwijs —. De iplannen tot
scholenbouw komen geleidelijk ter
tafel. En het College wist dat dit
plan, deze aanvraag, ook zou Komen.
Waarom hij nu afwij'aend tegenover
deze aanvraag staat, begreep spr.
niet 'goed. Volgens hem was er vol-

strekt geen probleem en zeker niet
een moeilijk probleem. Dit ligt nor-
maal in de ontwikkeling van Zand-,
voort.

De heer BREURE zeide, dat hij
— in tegenstelling tot de eenstem-
migheid in de fractie van de P.v.d.A.
— van mening met zijn fractiegenoot
(de heer Tates) moest verschillen.
Hij achtte de argumenten van de
„mlnderheids-nota" niet steekhou-
dend.

WETH. KERKMAN hield vast
aan zün afwijzend standpunt
en zeide dat nu eenmaal aan de
eisen van de wet moet worden vol-
daan. Er kan1 hier in geen snkel op-
zicht sprake zijn van een al of niet
welwillende houding ten opzichte
van het bijzonder onderwijs. Het gaat
hier om de noodzaak en die komt
hier niet voldoende tot uitdrukking.
Ter zake de opmerkingen van weth.
v.d Werff zeide spr. dat in het Col-
lege een oozet of een planologische
indeling voor eventueel te stichten
scholen was gemaakt. De leden van
het College hebben zich echter fesns-
zins vastgelegd op bepaalde uitbrei-
dingen of nieuwbouw. ledere aan-
vraag zou stuk voor stuk op z'nnood-
zaak worden bekeken. En in dit laat-
ste geval heb ik mün afwijzend stand-
punt uiteengezet en gemotiveerd, al-
dus spreker.

VOORZITTER zeide dat geen en-
kel artikel van de Onderwijswet zo
van commentaar is voorzien (47 pa-
gina's!) als art. 73. En dat is goed,
want daardoor worden bepaalde
kwesties of e.v. onduidelijkheden
voorkomen of toegelicht. Spr. kon
zich het standpunt van de tegen-
standers indenken wanneer zij zich
beroepen op het zuiver formele,
maar art. 73 laat kennelijk ruimte
(zeker in de 'kwestie van de hand-
tekeningen) en hij citeerde in dit
verband een artikel uit „School en
Wet" (okt. 1954) waarin betoogd
wordt dat het aanbeveling verdient
bij gewenste nieuwe scholenbouw zo
spoedig mogelijk voorbesprekingen te

houden en dat met de clausule iz.
de handtekeningen enige soepelheid
dient te worden betracht, waardoor
het imperatieve karakter van het on-
derhavige wetsartikel wordt ver-
zacht. De tendenz van dit betoog —
aldus spreker — was het bepleiten
van de noodzaak om de stads- of
dorpsontwikkelingi „voor" te zijn.
Dit geldt in het -*eva! van deze aan-
vraag wel heel bijzonder.

De genoemue soepelheid wordt ook
algemeen aanvaard en ondenschre-
VP" door de Inspecteur van het l.o.
Ook was spr. van mening dat de af-
standsbepaling hier niet mocht mee-
tellen, want ook hier laat de wet een
reële uitwijkmogelijkheid in de toe-
voeging: tenzij een. aanzien-
lijke toename van de bevolking...."
enz. Dat er „nog voldoende ruimte"
in Zuid is, ontkende spr. In zekere
zin zou men kunnen spreken van een
beleidsfout aldus spr. — wanneer
wil de -roeiende samenwerking tus-
sen twee schoolbesturen zouden „tor-
pederen". Ofschoon spr. niet wilde
zeggen dat er aan een u.l.o.-school
geen behoefte bestaat, achtte hij de
bouw van deze lagere school urgenter

Met de heer Lindeman was spr.
van mening dat de fractie van de
P.v.d.A. volkomen integer is en haar
afwijzing louter en alleen baseert op
wettelijkheidseisen. Maar spr. bleef
het jammer vinden dat een zekers
„traditie" (de eenstemmigheid van
de Raad in positieve zin ten aanzien
van aanvragen van het bijzonder on-
derwijs) was doorkruist.' Hu' zeide
tenslotte dat in het College indertijd
een planologische indeling was ge-
mlaaku, maar hij had enige mee-
gaandheid i.z. louter formele kwes-
ties verwacht.

Na nog enige discussie, die in we-
zen slechts verduidelijking van reeds
eerder ingenomen standpunt betrof-
fen, werd het voorstel m-et 9-6 aan-
vaard. (Tegen: mevr. Mol-v.Bellen,
de heren v. Kuyk Kerkman. Diemer,
Paap en Tates).

(Adv.)

en nimmer
ruw of schraal

Tube 95 et.
Het is de Hamamelis die het 'm doet

Nog zes raadsbesluiten
Een voorgestelde wijziging van de

verordening op de winkelsluitingswet
werd met 6—9 stemmen verworpen
na een tamelijk breedvoerige dis-
cussie.

In het bestuur van de Gemeente-
lijke instelling voor Maatschappelijk
Hulpbetoon werden1 de periodiek af-
.tredende leden, mej. G. Bokma en
de heer S. I. Kluyskens herkozen.

Het bestuur van het Ned. centrum
voor Onderwas en Opvoeding werd in
het genot gesteld van een jaarlijks
subsidie van ƒ 50,—.

Een krediet van ƒ 6000,— werd
goedgekeurd voor de aankoop van
een zuiverings-tank aan het strand

Met ingang van l februari a.s. werd
mej. K. C. Liefhebber, tijdelijk vak-
leerkracht in handwerken en huis-
houdkunde aan de Karel Doorman-
school, in vaste dienst aangesteld.

Conform de door B. en W. opge-
maakte aanbeveling werd de Com-
missie tot wering van schoolverzuim
als volgt samengesteld:

P. K. van Houten (hoofd Wilhel-
minaschool; C. P. M. Bosman (hoofd
Mariaschool), A. Mabelis (hoofd Ka-
rel Doormansohool), H. Sandbergen,
Zr. Dina Brondersstraat l, A. Kran-
sen, H. van Ekeren (hoofd Hannie
Schaftschool) en P. J. Bense, Wilhel-
minaweg 12.

De heer DIEMER maakte naar
aanleiding van dit voorstel de opmer-

king dat de z.g. presentiegelden -
ƒ 50,— jaar voor alle zeven leden
tezamen! — wel wat schriel was....

Zowel VOORZITTER als WETH.
KERKMAN was het hiermede .eens.
Eerstgenoemde zegde toe deze „be-
loning" in het College te zullen be-
spreken.

CURSUS VOOR DE VROUW
De dames die de eerste cursusavond
van dr. Elsa Pereira d'Oliveira, vrou-
wenarts te Bussum meemaakten, zul-
len ongetwijfeld zeer voldaan huis-
waarbs zijn gegaan. Op de volgende
avond, 29 jan., hoopt de spreekstei
te behandelen: huwelijkshygiène.

Het onderwerp van de derde avond
wil zij graag aan de cursisten over-
laten. Waarschijnlijk door het slech-
te weer was de opkomt dit keer niet
groot.

De Comni. v. Huish. en Gezins-
voorl. hoopt dat de volgende avond
«en groter aantal bezoeksters aanwe-
zig zal zijn.

ZWANEN EN KERELS.
De Zandvoortse Bestuurdersbond or-
ganiseert a,.s. woensdagmiddag in Ons
Gebouw een filmvoorstelling voor de
jeugd. Vertoond wordt „Zwaan kleef
aan".

Woensdagavond vertoont de bond
de Franse film „Si tour les gars du
monde", waarvan de Nederlandse ti-
tel luidt: „Als mannen kerels zijn".

VROUWENBOND EN MODE
Vrijdag 31 januari des avonds te 8 u.
hoopt de afdelino- Zandvoort van de
NCVB foaar maandelijkse bijeen-
komst te houden.

Mevrouw J. L. van der Kraan-de
Gooijer, van Bilthoven, zal dan spre-
ken over. „De psychologie van de
mode".

Wegens verbouwing van de nieuwe
consistorie zal deze vergadering- ge-
houden worden in restaur. „Meyers
Hof" aan de Burg. Engelbertsstraat,

P.v.d.A.-NAMEN OP GROSLIJST
De afdeling Zandvoort van de Par-

tij van de Arbeid houdt hedenavond
de jaarvergadering in „Ons Gebouw".
O.m. zal de voorlopige groslijst voor
de gemeenteraadsverkiezingen wor-
den behandeld.

Een speciale commissie heeft deze
als volgt samengesteld:

1. A. Kerkman; 2. A. Mol-van Bel-
len; 3. P. G. van Kuyk; 4. P. W. Die-
mer; 5. C. Paap; 6. D. van. Duijn; 7.
Chr. A. Alders 8. W. J. Zoet; 9. A. J.
van der Moolen; 10. D. van Dyk 11.
G. J. Sterrenburg; 12. G. Bokma;
13. H Horeman-van der Moolen; 14.
G. Schrader; 15. L. H. Oohen; 16. A.
Kransen en 17. K. Sant.

GEEL-BLAUW
JAARVERGADERING ,

J.l. dinsdagavond, hield de suppor-
tersveremging ..Geel-Blauw" in hotel
Keur een goed bezochte jaarvergade-
-ring. De jaarverslagen werden —
evenals de begroting — goedgekeurd.

De periodiek aftredende heren P.
Swild'sns, E. van Petegem en E.
Kerkman werden bij acclamatie her-
kozen. Inplaats van de heren L.
Bluijs en J. van Keulen, die voor hun
bestuursfunctie bedankten, werden de
heren B. Sonimeling1 en A. Koper be-
noemd.

Rondvraag tot besluit
Aandacht voor uitgewezenen uit Indonesië

De heer LINDEMAN verzocht Voor -
zitter aandacht te willen besteden
aan >rie onderbrenging van de uit In-
donesië uitgewekenen of liever ge-
zegd ..uitgewezenen". Dit had voor
Zandvoort misschien wel "büeonder
moeilijke aspecten, gezien de zomer-
verhuur. maar misschien zou het col-
lege in overweging willen nemen een-
zelfde "este, als indertnd voor de
Hongaarse vluchtelingen gedaan is,
te doen?

VOORZITTER antwoordde dat hij
deze kwestie gaarne in studie wilde
nemen in het Ooilege, doch met de
belangen van de eigen inwoners dient
natuurlijk ook rekening te worden
gehouden.

VERGADERK&LENDER

24 januari — Gemeenschap Zand-
voort van het Humanistisch Ver-
toond Jaarvergadering en gesprek-
uurtje, j

25 januari — Avro-bridgedrive
25 januari — Speeltuinvereniging

„Kindervreugd" Kindermiddag
25 januari — Speeltuinvereniging

„Kindervreugd" Ouderavond
25 ianuari — Herv. Jeugdvereniging

,De Vliegende Schotel' toneelav.ond
26 januari Speeltuinvereniging

„Kindervreugd" Filmavond.
27 januari — Motorclub „Zandvoort"

Filmavond.
29 januari — Commissie voor huish.

en gezinsvoorlichting. Cursusavond
29 januari — Instituut voor Arbei-

dersontwikkelins; af d. Zandvoort
Spaanse volkskunstavond

30 januari — Bond van Horecaperso-
neel feestavond.

(Adv.)

van januari en februari 1958
samengesteld door de con-
tactcommissie culturele be-
langen.

30 januari — Ned. Protestantenbond
afd. Zandvoort Vrouwenmiddag

30 en 31 januari — Toneelvereniging
„Op Hoop van Zegen" toneeluitvoe-\
ring.

31 januari - Ned. Christen Vrouwen-
bond afd. Zandvoort, Lezing.

5 februari — Comm. voor huish. en
gezinsvoorlichting. Cursusavond.

6 februari — Vara afd. Zandvoort,
Cabaretvoorstelling.

6 februari — Gewesteiyk Arbeidsbur.
bijkant. Zandvoort, Voorlichtings-
avond emigranten1.

8 februari — Corodex feestavond.
8 februari — Het Padvindersclubhuis

feestavond.
9 februari Velrkenners van de

kath. lieugldverentgtag „St. Willi-
brordus" afd. Zandvoort, uitvoering

11 februari — Operette- en Cabaret-
vereniging „Fiësta", uitvoering

15 februari — Motorclub ,Zandvoort',
Carnavalsavond.

16 februari - Speeltuinvereniging
„Kindervtreugd", Filmmiddag.

17 februari — Ned. Reisvereniging,
Filmavond.

19 februari — Inst. voor Arbeiders-
ontwikkeling afd. Zandvoort.
Voordrachtavond.

19 februari — Julianaschool, Ouder-
avond.

20 februari. Chr. Besturenbond
Zandvoort, Lezing.

21 februari — Toneelvereniging ,Wim
Hildering', toneelavond.

25 februari - Ned. Chr. Vrouwen-
bond afd. Zandvoort, Jaarvergade-
ring.

27 februari — Gemeenschap Zand-
voort van hH Humanistisch Ver-
bond, Lezing

27 februari. — Ned. Protestanten-
toond, afd.
middag.

Zandvoort, Vrouwen-

De heer GOSEN vroeg of er al
werk van gemaakt wordt het „Zwar-
te veld" te betegelen.

Tevens vroeg hij de gashouder e.v.
van een reclame te voorzien (zoals
dit geschiedt bij de Haarlemse gas-
liouder). Dit zou de gemeente toch
wel wat in het laatje brengen!

VOORZITTER antwoordde op de
eerste vraag dat hier geld voor nodig
was Krediet voor dit doel mpet
nog aangevraagd worden. Misschien
kriist deze zaak z'n beslag nog voor
het komende seizoen.

Ten aanzien van de gewenste re-
klame or> de gashouder, zeide Voor-
zitter hier niet al te grote verwach-
tingen van te koesteren, omdat iets
dergelijks nogal eens storend op de
omgeving kan werken. Bovendien
brengt zoiets nu niet zó veel op, mis-
schien ƒ 1000,— of ƒ 1500,— per jaar.

De heer SLEGERS wilde weten of
het inderdaad iuist is dat er plan-
nen zijn om. een caravancamp te
stichten op 'het terrein tussen de
Noordzijde van de Haarlemmerstraat
en de Wilhelminaweg.

Ook de heer KONING wilde -
over nader ineelicht worden en
voegde er aan toe dat men dan toch
zeker wel de bewoners van de naaste
omgeving naar hun mening — i.v.m.
de hinderwet — mocht vragen. Het
terrein als zodanig leek spreker ook
minder geschikt.

VOORZITTER zeide dat er van de
heer A. Pool Haarlemmerstraat, een
verzoek was binnen gekom'en om op
de aangeduide Dlaats, welke achter
zyn woning ligt, een caravancamp te
stichten. Het College heeft deze aan-
vraag: om advies voorgelegd aan de
Inspecteur van de V9lksgezondheid
wiens antwoord nog niet is ontvan-
gen. Persoonlük achtte spr. dit ter-
rein1 niet gelukkie gekozen voor hè'
gevraagde doel, want hij voorzag
moeilij'kheden op varkeerstfschnïsch
gebied. Er is echter geen enkele be-
sUssina1 genomen.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee<
post worden verzonden. De data
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan
tussen haakjes, achter de naam van
het schip vermeld.
Australië: ss „Orontes" 30 jan
Brazilië: ons .Argentina Star" 28 jan
Canada: ms „Seven Seas" 30 jan
Indonesië: via New York 30 jan

ms „Willem Ruys" 28 jan
Ned. Antillen: ms „Sibajak" 30 jan
Nieuw Zeeland: ms „Sibajak" 30 jan

via Engeland l febr
Suriname: ms „Oranjestad" 29 jan
tBrite-Oost-Afrika: ss „Afrika" 30/

Inlichtingen betreffende de verzen-
dingsdata van postpakketten geven
de postkantoren.

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maandag*
morgen 8 uur:
Doktoren:

'Dr. j?. Flierinea,
Brederodestraat, tel. 2JS1

iVijkzuster:
Zr A. Langeveld
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.

londag 26 januari:
Dierenaris J. 'Beijers, Raamsin*
gel 28. Haarlem, tel. 13164.

Apotheek:
24-—31 januari:

Apotheek Kerkhoven, Zeestraat 71.
iedere avond vanaf 7 uur en op
de zondag de gehele dag uitsluit
iend geopend voor recepten en
spoedgevallen.

P R E D I K B E U R T E N

Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondao- 26 januari

10.30 uur:' ds. R. H. Oldeman. On-
derwerp: Het verleden valt aan".
Medewerking van het kerkkoor.
s Avonds geen dienst

Het huis in de duinen:
19.30 uur: ds. R. H. Oldeman.

Jeugdkapel om half elf in , De witte
Zwaan". Spr. mevr. H. H Visser-
Fransen.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 26 Januari

10.SO uur: dr. A. van Biemen uit
Bentveld.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmaweg
Zondag 26 januari

10 uur: ds. E. Ziilsbra van Aerden-
hout.
17 uur: ds. H Wierda van Haarlem
Noord.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zondags HJH. Missen om 7.30=
9 uur Hoogmis en 111 uur; Lof om
7 uur. t

In de week HJH. Missen om 7 uur
en 7.45 uur. Lof om 7.3$ uur.

Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 28 januari

15 uur: samenkomst in „Pniël",
Zuiderstraat 3.
Spr. H. Veldkamp, evangelist, Den
Haag.

Jehova's getuigen
Woensdag 8 uur: Huisbijbelstu=
die Koninginneweg 44.
Zondag 2^3 uur Wachttorenstudie
Veilinggebouw D9rpsplein.

Humanistisch Verbond
Zondag 26 januari 9.45 uur, 402 m:
radiotoespraak door P. J. S. Zwart.
Onderwerp: „De griezel en de griet".

Burgerlijke Stand '
17 ianuari - 23 januari 1958

Geboren: Arie Gy'sbert, z.v. D.
Drommel en C. Keur; Arie, z.v. A.
Loos en J. Willemsma; Bene, a.v. H.
J. Rubeling: en H. C. M. Bakkenho-
ven.

Ondertrouwd: Maarten Gerard
Leenictert van Sbolingen en Truus
Hakhoff; Hendrik van Veldhuysen en
Johanna Gerarda Maria Boer; Leo-
nard Keesman en Evelyn Jutta Iris
Veltman; Christiaan Marinus Ton-
breeker en Ineke Diemer.

Getrouwd: Johanrues Turpijn en
Viktoria Leembruggen; Johannes An-
tonius van Daalen en Anna Hlawaty;
Abraham Oele en Antje Terol.

Geboren buiten de gemeente: Eric
van Hoek.

Daar kunt u heen
Monopole

Vrijdag 25 t/m zondag 26 jan., 8 uur:
film „Kleren maken de man".

Maandag 27 en dinsdaar 28 jan. 8 uur
film .Gitaren der liefde"

Woensdag 29 ian., 8 uur film „De
eerbiedige liehtekooi"

Zondagmiddag 26 jan.. 2.30 uur: film
„De gelaarsde kaf'

*
Woensdaar 29 jan. 8 uur :I.v.A.O. met

„Het Spaanse volkslied" in „Ons
Gebouw"

Hotel Bouwts
Zaterdags en zondags cabaretpr >»
granuna. Orkest: Wïm Oly.
Zondags matinee.

Stadsschouwburg, Haarlem

Zaterdag 25 en zondag 26 jan., 8 uur
Rotterd. Toneel met „De Bolle"

Woensdag 29 jan., 8 uur: Operagez.
„Forum" met „La Traviata"

WINKELIERS,
Maakt reclame
doormiddel van
de

ZANDVOORTSE
COURANT j
Maak steeds tijdig uw
advertentie gereed! '



FAMILIEBERICHTEN

jvflet grote dankbaarheid en blij d-,
schap geven wij U kennis van de ge-
boorte van onze dochter

PETRONELLA ELISABETH
G. Westers
A. Westers-van Leeuwen

Zandvoort, 22 januari 1958
A. J. v.d. l "ooienstraat <58a rood
TüdeUjk:
St. Elisabet.is Gasthuis Waarlem

Heden is onverwacht van ons
weggenomen onze geliefde va-
der, behuwd- en grootvader

de heer
ABIE A. SLOOTWEG

in de leeftiirt van 73 jaar.
Amsterdam:

A. Slootweg
A. C. Slootweg-de Jong

Haarlem:
W. Slootw .
D. G. Slot K-eg-Zeepvat
en kleinkinderen.

Zandvoort, 21 ianuari 1958
Zeestraat 69
De begrafenis heeft plaats ge-
vonden op vrijdag 24 januari.

Gratis Philishave
controle

A.s. Zaterdagmiddag 25 januari
van 3—6 uur controleren wjj

GRATIS
Uw Phüishave! — Onze
PHILIPS SPECIALIST

zal U gaarne van advies dienen.
U bent van harte welkom!

Erkend Philips Service De-aler
•TELEVISIE RADIO SPECIALIST

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 telef. 2534

De bril die „U staat"
„zit" natuurlijk ook goed. Dat
„ligt" aan de nauwkeurigheid
•waarmee wij U bijstaan als
U kiest en de secure afwerking
van al ons werk.

Brillenspecialist

LOOMAN
Mr. opticien
'Erkend fondsleverancier

.Ha-ltestraat 5 * Telefoon 2174

ADVERTEERT
in de

ZANDVOORTSE COURANT

Het Balia'i Wareldgeloof
verkondigt de

progressieve
openbaring

d.w.z. dat de Openbaring Gods door
de eeuwen, heen werd en zal worden
verkondigd door een keten, van God-
delijke Boodschappers.

Het doel dezer Boodschappers is
tweevoudig: Ie de mensen van het
duister der onwetendheid te leiden
naar het licht van waar begrip —
2e de vrede en rust der mensheid te
verzekeren en alle middelen niertoe
te verschaffen.
Een gratis brochure kunt U aaiivra-
gen bij: Postbus 266 Amsterdam.

Abonneert U op de
Zandvoortse Courant

A dministratie:
Achterweg l, ielejoon 2135

Amsterdamse
Groentencentrale

Jan Filmer
TOLWEG 16 = TELEF. 3195

FRÜÏT-
l pond BANANEN 0,59

10 Sinaasappelen 1,00
7 extra gr. sinaasapp.I,—
l kg Jonathans 1,16
l kg Goudreinetten f,25
10 Mandarijnen I.—
3 GRAPE FRUIT l,-
3 pond ZOETE APPELEN 1,15

l pond LOF . . . 29
l pond SPRUITEN . 45
BLOEMKOOL 'p.st . 75
l pond ANDIJVIE . 48

DIEPVRIESGROENTEN
l pond Bevroren Spercieb. 1,10
1 pond DOPERWTJES 0,78
2 pak SPINAZIE (700 gr.) 1,10

GROTE BLIKKEN
SPINAZIE 65
Snijbonen 0,88
Sperciebonen 0,82

Die MOOIE
Televisie uitzendingen
zijn ook voor U bestemd!

Bestel heden bij ons Uw Televisie-
toestel. Wij zorgen voor een prima
ontvangst.
Keus uit vele modellen vanaf ƒ 42,—
pjn. na de" eerste betaling. Compleet
geplaatst.
Komt U eens kyken en luisteren?

Erkend Philips servicesdealer
voor radio en televisie

TELEVISIE RADIO SPECIALIST

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 -- Telef. 2534

Ned. Protestantenbond
Gebouw Brugstraat 15

VROUWENMIDDAG
DONDERDAG- 30

nam. 2.30 uur.
Iedere vrouw is welkom!

G. F. M.
Arts

AFWEZIG tot 6 FEBR.
Spoedgevallen nemen de
andere doktoren waar

GEVR TE HUUR OF TE
KOOP': WONING of FLAT
in Zandv. liefst Zd, minst.
5 kmrs, Aangeb. in A'dam

OWatergr.meer) zeer mooi
be.huis m. ca. 100 m tuin,
bev. 2 gr. woonkrs, keuk,
badk., 3 slp.krs. Huur ƒ 90
P.m. in zeer goede st. en
luxe uitgev. J. Boeré, tele*
foon 55525, Amsterdam.

WONÏNGRUIL
Aangeb. te HEEMSTEDE,
vrij Hoekhuis mooi gel. nv
suite, keuk., v.e.a. tuin nul
sch. e.poort. Huur ƒ 8,90
p.w.; of een kleinere won.
in, Haarl.-N. Huur ƒ 7 p.w.
Gevr„ woning in Zandvoort
huur tot ƒ 12 p.w. Br. nr.
705 bur. Zandv. Courant.

WONINGRUIL
Aangeb. te A'dam-west Ie
verd., 3 k., keuk, douche-
cel en. bergruimte, 2 balc.
GEVR.. KLEIN HUIS te
Zandvoort. Br. nr. 704 bur.
Zandv. Cour.

GEVRAAGD. VKIJ HUIS
v. 4 pers. zonder kind. voor
juni en juli. Br. m. prijsop-
gave ond.nr. 701 Z. Crt.

Voor de gratis
behandeling van de

Schoonheids-
specialiste

op 30 en 31 januari zijn nog
7 plaatsen vrij.
DROGISTERIJ

BLA&UBOER
Haltestraat 46 - Telef. 2392

GRANIETEN
AANREOHTBLADEN
met en zonder bak ,douches
cellen, vloeren, trappen,
neuten, doroels, enz. lul.:
Dr. Gerkestraat IShuis.

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten'
fabriek C. A. RJjnbeek, HU-
legom, telef. K 2520.5116.

'Echtp. z.te., b.fo.h.h( zoekt
vanaf 15 febr. v. langere
term. ZIT-SLAAPKAMER
in Zandv., liefst centrum.
Telefoon K 2500-34399.

Student geeft les in WIS-
en NATUURKUNDE. Br.
nr. 702 bur. Zandv. Crt.

Wegens ruimtegebrek ter
'overname: zeer groot luxu-
eus DUBBEL BED.
Inl, Tel. 3226 Zandvoort

Wie wil miln dochtertje
HELPEN bij het maken van
HUISWERK (hoogste klas
lagere school, voorbereiding
lyceum). Engelander, Boul.
P. Loot 29, telef. 3238

TE KOOP: Alaska 3-pers.
SLEE, Zandvoortselaan 151

WERKSTER GEVR. twee
ochtenden per week.
Oranjestraat 18.

TE KOOP AANGEB. HUIS
met werkplaats in centr-
dorp. Vrij te aanv. Br. m-.
703 bui'. Zandv. Crt.

TE KOOP: MOOIE KIN-
DERSLEE ƒ 10,— Haar-
lemmerstraat 76, telef. 2725

BLANKE EETHOEK ƒ 135.
BLANKE BOEKENKAST
ƒ 89,— Heemeijer, v. Osta-
destraat 7a, telef. 3116

TE KOOP KABOUTER-
UNIFORM m. muts; leeft.
8-10 jr ƒ 8,—. Mevr. Mul-
ler, Julianaweg 5

TE KOOP: zeer gevoelige
F.M.JANTENNE ƒ 12,50.
Ook plaatsing. PLATEN-
SPELER met 2 safleren, 2
snelheden, ƒ 20,—. Diverse
RADIO'S, resp. 20, 30, 40, 50
vulden. Event. gemak. bet.
Tevens KINDERL. ƒ 7,50,
HOBBELPAARD ƒ l,-
Burg-. Beeckmanstraat 36

BEET....
Dat kunt ook U zeg»
gen na een adver«
tentie in de

Z A N D V O O R T S K
C O U R A N T
Achterweg l

Uw advertentie ims
mers bereikt alle

groepen van Zand»
voorts bevolking H I I

BALLET LESSEN
Groepjes voor alle leeftijden

Eugénie Vleugels
Karel Doormanstraat 4 flat 7 Telef. 2275

RINKEL vraagt
van l April tot l oktober:

wet persoon
voor algemene werkzaamheden,
inbegrepen bezorging broodwijk.

Tot en met
SUPER TERROX
Het Co-op zelfwerkend
wasmiddel
3 pakken voor

SPERCIEBONEN, Ie soort
Goedgevuld litersblik 29 et

GEHAKT, extra groot blik 500 gram 99 Ct
HARING IN TOMATENSAUS
Groot ovaal blik 64 et
WITTE BONEN 500 gram 35 et
BRAMENSAP, bijzonder lekker,
in plaats van bessensap fles 20 et

Deze week

SAKSISCHE LEVERWORST 150 gr. 42 Ct
GEKOOKTE ROOKWORST 150 gr. 42 Ct

250 gram 65 Ct
250 gram 28 Ct

BIESJES

GOUDMOPPEN

Vriidag
BANKETBROODJES 4 stuks 25 Ct

Pms uw dividend

Zandvoort — Grote Krocht 15

Watergetijden
«.W. L.W. H.W.

januari
L.W. strand

berijdbaar
7.25 3.- 19.41
8.04 3.30 20.23*;
8.49 4.30 21.1IT
9.45 5.30 22.23

'11.— 6.30 23.44
-.— 7.30 12.15

15.30
16.—
17.—
17.'30
19.—

11.30-17.30
12.00-18.30
13.00-19.30
13.30-20,30
15.00-21.30

26
27
28
29
30
31 _._ 7.30 12.15 20.— 3.30-10.-
febr.
l 0.57 9.- 13.21 21.30 5.00-11.30

Samengesteld door P. v.d.Mije KCzn

SCHOTEL OP TONEEL.
iDe toneelgroep van de Hervormde
feugdvereniging „De vliegende scho-
tel aal op zaterdag 25 jan. in restau-
raiit „Zomerlust" een opvoering ge-
ven van het blijspel ,,Eigen haard is
wel wat herrie waard".

KWART MILJOEN TV TOESTEL-
LEN IN ONS LAND
By de Dienst Luister- en Kijkgelden
is de aangifte van het 250.000ste tele-
visietoestel binnengekomen. De re-
gistratie van het 200.000ste vond
plaats op 16 oktober 1957.

In 1957 werden, voor liet eerst meer
TV-apparaten dan radiotoestellen ge-
registreerd n.l. 139.553 resp. 127.421.
Als gevolp van deze snelle aanwas
beschikt thans acht procent van alle
huishoudingen in1 Nederland over een
TV-toestel.'

Het aantal aangegeven radio-toe-
stellen bedroeg op l januari 1958:
2.362.473. (l december 1957: 2.352.048)
tegen 239.019 TV-apparaten (l de-
cember: 227.357).

Op dezelfde datum waren er
526.145 aangeslotenen op het draad-
omroepnet.

SEIZOEN UIMI
Katoenen

THEEDOEKEN
frisse ruiten
86 - 68 et.

Prima halflinnen
THEEDOEKEN

1,38 - 1,18

BAÖDOEKEN
zeer mooie kwaliteit

2,98 - 2,28

GRASLINNEN
LAKENS

prima kwaliteit

180 X 235 6,48
SLOPEN 1,88 - 1,68

OOGJES LUIERS
98 - 78 et.

MOLTON DEKENS
110 x 160 4,88 - 3,38
125 x 180 6,18 - 4,48

Restanten
zwanendons

DAMES PYAMA's

NACHTHEMDEN

Restanten
NYLONS 1,98

FLANELLEN
LAKENS

150 X' 230 6,78
180 x 230 6,98
200 x 230 7,98

ONTBIJTLAKENS
wit m. gekleurde rand 120 x 150 3,98
Zeer mooie TAFELLAKENS 9,98 - 5,98

Bij p. SERVETTEN 1,28

Zeer mooie popeline
OVERHEMDEN
donkere tinten

9 78 - 7,98

Heren Singlels
1,58 - 1,48

Heren
SINGLETS
Interlock

2,18 - 2,08

Interl. Borstrokken
k. mouw 2,98
Hr. PYAMA's
prima 13,98

tegen ongekend
lage prfjzen

20% KORTING
op PEIGNOIRS

10»/o EXTRA KORTING op
Heren VESTEN en TRUIEN

10% EXTRA KORTING
GEWATT. DEKENS

ZUIVER WOLLEN DEKENS
GEM. WOLLEN DEKENS

SLAAPK. KLEEDJES
MATRAS REPARATIES

PLAIDS
10% EXTRA KORTING

MATRASSEN 10% KORTING

Zeer mooie NYLONS
strikt Ie keus 2,78

30 en 15 den.
Mousse NYLONS 4,28

Div. restanten
STOFFEN p. mtr 98 et.

Zwanend. FLANEL
p. meter 1,28 - 1,08
Gestreepte FLANEL
p. meter 1,58 - 88 et.

Charm. ONDERJURKEN
met brede kant 3,98 - 3,48
Mooie fant. CAMISOLES

2,28 - 1,98
Interlock CAMISOLES

2,48 - 1,48
Interl. DIRECTOIRS

2,48 - 1,68
Wollen DIRECTOIRS
donkere kleuren 4,98

J Haarlem Heemstede l J muiden

Zandvoort
Grote Krocht - Telef. 2666



DIO EN TELEVISIE
GEMAKKELIJKE BETALINGSCONDITIES

PHILIPS
ERRES
SCHAUB LORENZ
BLAUPUNKÏ

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN
Ruime keuze

\
Electroitadioitechnisch bureau
BURGEM.
ENGBLBERTSSTRAAT 64
TELEFOON 2914

Bandapparaten, en Auto radio's

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestr. 62 - Telef. 2263

Reclame-
aanbieding
JUMPERS

STOMEN f 0,90
Chemische wasserij

en ververij
KEYSER

KERKSTRAAT 26
Telefoon 2653

In plaats dinsdags don»
derdags na l u. gesloten!

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4*7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Tel 12448, Haarlem.

M. C. VAN BORKUM
PEDICURE

MANICURE

Schoonheidsspecialiste
met jarenlange ervaring

FANDEBIiOOG-
Dr Gerkestr. 21 = Tel. 2812

Wat voor feest of partg?
Atles verhuren wij!!
Glaswerk, porcelein, bestek-
ken, tafels, stoelen, enz,
f. Waterdrinker. telef. 2164

Hoe is het mogelijk
ZEGT U: „BROOD IS ÖROOD?"
Dan gaan w)1 met U praten. Want tarood is v/el brood, maar tussen ge-
woon brood en V & F brood bestaat een sroot verschil.
Misschien zegt het U iets als wij U zeggen dat V & P brood 30% beter is,
maar het is veel beter dat U dat zelf proeft.
Dat behoeft U maar éénmaal te doen.
Eenmaal V & P brood proeven zal U oveituigen. Kn als U -na de proef
zegt: „Hoe is het mogelijk" dan zegt U hetzelfde wat 30.000 mensen ook
esns zeiden, 30.000 mensen die nu trouwe en tevreden V & P klanten
zijn!

VOOR DE LIEFHEBBERS VAN
WITTEBROOD
Stel U voor: een mooi, rijzig wit-
tebrood, prachtig van kleur
verdeeld in kloeke, gave sneden,
blank, mals en geurig.
Daar nu in te Happen en die taii-
zander fijne smaak te proeven !
„Dat is een droom" zegt tr?
„Dat is een V & P wittebrood"
zeggen wij en onze verkopers heb-
ben het morgen voor 'U in hun
wagen - óók gesneden en verpakt!

VOOR DE LIEFHEBBERS VAN
BRUINBROOD
Stel U voor: «en stoer, eerlijk
bruinbrood, verdeeld in sterke.
gave sneden
Daar uw tanden m te zetten en
de kracht van de volrijpe tarwe-
korrel te ervaren !
.,Dat is een. sprookje", zegt U?
„Dat is V & P bruinbrood" zeg-
gen wij en onze verkopers hebben
het morgen, voor U in hun wagen
— óók gesneden en verpakt!

VOOR ELKE LIEFHEBBER:
Stel U voor. een knaap van een
krentenbrood ontstaan uit
vele kostelijke krenten en rozijnen
en speciaal bereid luxe brood.
„Zo'n brood kost kapitalen" zegt
U?
„Zo'n brood kost bij V & P slechts
115 cent" zeegen wij en ook dat
hebben onze verkopers morgen
voor U in. hun wagen!

brood van VERMAAT & FBSNKII is 10% beter!

OPRUIMING!
Sterk verlaagde prijzen
1 pers DIVANBED, 15 jaar garantie nu ƒ 25,-
2 pers. DIVANBBD, 15 jaar garantie nu ƒ 42,50
DOBBEL DIVAN3ED, 15 jaar garantie nu ƒ 65,-
OMBOUWEN 'm. RAILGARNITUUR nu ƒ27,50 en ƒ22,50

D E K E N S
l pers. DEKEN, 150x200 nu ƒ 10,-
l pers. 100% KWALITEITSDEKEN 150x200 nu ƒ 29,50
1 pers. 100% ZUIVER WOLLFN BLOKDEKEN 150x200

nu ƒ 39,%
2 pers. 30% WOLLEN DEKEN 170x220 nu ƒ 39,60
100% zuiver wollen „VAN WIJK"-dekeitlO%-korüng;.

l pers. 150x200 ƒ 45,80—10% = ƒ 41,22
l pers. 150x200 j 54.00—10% = j 48,60
l pers. 150x210 ƒ 59,00—10% = ƒ 53,10
Grote 2-pers 190 x 225 ƒ 65,50—10%'= ƒ 58,95

Beddenmagazijn W. H.
HALTESTBAAT 21 - TELEFOON 2119 en 2344

THEfiTER
Stationsplein ; Dir. Gebr. Koper * Telefoon 2550

Vanaf VRIJDAG 24 t/m ZONDAG 26 JAN. 8 uur

Kleren maken de man
De nieuwe Nederlandse film, die Hart heeft.
Kees Brusse, Johan Kaart, Annet Nieuwenhuyzen,
Andrea Domburg, Cees Lasscur, Hans Tiemexjer,
e.v.a. prominente Nederlandse artisten. Een film
met charme en; vaart. Alle leeftijden.

. —• ,
'MAANDAG 27 en DINSDAG 28 JAN., 8 uur

Gitaren der Liefde
(GITARREN DER LIEBE)

Vico Torriani, Annunzo Mantovani, Elma Kavlo-
iva, Tapsy Küpers.
Manfcovani en zijn Charmaine-orkest speelt voor
U melodieën die de wereld veroverden.
Opgenomen in prachtig Eastmancolor.
Alle leeftijden.

WOENSDAG 29 JANUARI, 8 uur (slechts l dag)

De eerbiedige
Lichtekooi

Naar het wereldberoemde toneelstuk van. J. P.
Sartre. Een film die iedereen wil zien. (18 jaar).

ZONDAGMIDDAG 26 JANUARI, 2.30 uur
Wij presenteren U het geheel Nederlands
gesproken sprookjesfilmwerk:

De gelaarsde kat
Alle leeftijden. *

DONDERDAG '30 en VRIJDAG 31 JANUARI
gereserveerd voor de Toneelvereniging „Op
Hoop van Zegen",

Autorijschool „Laurens"
leidt 10 op in 20 vlug mogelijke tijd. Les ƒ 6,- per uur.

Zandvoortselaan 25Aanmelden:
Telefoon '3556

Ned. Ver, van Sexuele Hervorming
Afd. Haarlem. Secr. Voorduinstraat 47rd

Wat is en wil de
Ned. Ver. van

Sexuele Hervorming?
Inl. voor Zandvoort bij Th. van Veen, Gonst.
Huijgensstraat 26, tel. 2766.

KOOPT NU EEN

Televisie
thans leverbaar in
43 cm beeld voor ƒ 775,—
en 53 om beeld v. ƒ 995,—

Electro Radio Techn. Bur.

G. R. SGHROEDER
Brederodestr. Ï6D tel. 3254

A.s. zaterdag:
250 gr. Pain Noisette
(Een heerlijk hazelnootkoekje) V00r f O 75

10 fijngekruide koeken . . voor f 0,70
EN ALS IETS BIJZONDERS:
Een speciale Vlaamse appeltaart v. f 1,30

Vraagt onze bezorgers naar deze' speciale
aanbiedingen!

Fa. H. van Staveren
Zeestraat 48 - Telefoon 26S4

In één maand
uw RIJBEWIJS B-E-

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko - Tel. 2424

Instituut voor Arbeidersontwikkeling
Afd. Zandvoort

B I J Z O N D E R E A V O N D
op WOENSDAG 29 JANUARI a.s.
om 8 uur in Ons Gebouw, Brugstraat

„HET SPAANSE VOLKSLIED"
Mevr. E. v. Gastercn-Menagë Challa vertelt! over
liet leven, de volkskunsten literatuur van het
Spaanse Volk.

Zij zingt liederen uit alle delen van Spanje, be-
geleid door één van iNeerlands beste guitarls-
ten, Pieter van de^ Staak.
Toegangskaarten, leden 75 et; niet-leden 90 et,
verkrijgbaar bii:
A. Cluwen, Zr. D. Brondersstraat 23
Mevr. M. Citroen, Haarlemmerstr. 90
D. Zuidaan. A. J. v.d. Moolenstraat 30
en voor taover voorradig aan. de zaal.

Voorziet U tüdlg van kaarten!

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Zijlweg 63, Haarlem, tel. 15141

Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver*
zorging van begrafenissen, crcr
maties en transporten.
Meldingsadressen ie Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstr. 4, tel. 3131

HoJtoJl
Annex CABARET EXTASE

Zandvoort
Het gehele jaar geopend

Zaterdags en zondags
CABARETPROGRAMMA
met internationale artisten

*
Gedurende de maand
januari elk weekend

Orkest
WÏM OLIJ

*
ZONDAGS MATINEE

met volledig aivondprogramma

telefoonnummers
en adressen

3000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen, v, noodgevallen).
2345 Gemeente Secretarie
2499 Gein. geneesheer, Julianaweg la
2262, Informatiebureau Yraemdelin-

genverheer, Kiosk Raadhuisplein
2424 Autobedrijven „Rïnko",

Oranjestraat en. Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
3492 „Leico", schoonmaakbedrijf

Marn. van St. Aldegondestr. 3
2G076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Kenault service-dealer

2135 Zandvoortse Courant, Gertcn-
bachs Drukkery, Achterweg 1.

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHItDERSBEDRIJF

Fa J. v-d. Bos & Zn
Tel. 2562, Zandvoort Gevestigd 1879

Burg. Engelbertsstraat 54
GLAS -AS SUB ANTIE

«r

DIVERSE RESTANTEN EN IETS
SMOEZELIG GEWORDEN
ZUIVER EN GEMENGD

Wollen Dekens
TEGEN EXTRA LAGE PRIJZEN!!!

ALLE OVERIGE DEKENS MET EEN

EXTRA KORTING
VAN

10%
J. Th. KORT

ZANDVOORT GROTE KROCHT TEL. 2666
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„Zandvoortmeeuwen"
Wedstrrjdr^rogramma voor zondag

26 januari:
Zandvoortm. 2-DEM 2 2.30 u.
Zandv.m.' 3-Onze Gezellen 2 12 u.
Onze Gezellen 3-Zand".m. 5 12 u.
Zandvjn. 6-Spaarnev. 3 9.45 u.

Van der Aart-beker-tournooi
Ie Winnaars-ronde:

HFC ]un.-Zandv.m. jun. a 9.45 u.
Gewone competitie:
VI Vogels jun. a-Zandvjn. Jun. b2 u.
Zandv.m. jun. c-HPC jun e 9.45 u.
Wedstrijd-programma voor zaterdag

25 januari:
Zandvoortm.-SVOW 3.30 u.
Zandvan. 2-IJmuiden 5 3 u.
SIZO 5-Zandv.m. 3 3 u.
Schoten adsp. a-Zandv.m. a 3 u.
Zandv.m. adsp. b-RCH b 3 u.
THB adsp a-Zandv.m. c 3 u.
Haarlem adsp. e-Zandv.m. d 3 u.
Halfweg adsp. b-Zandv.m. e 3 u.
Zandv.m. adsp. c-Spaarndam a 3 u.

R.K.S.V. ..The-Zandvoort Boys"
Uitslagen van zondag 19 jan.:
RCH 7-TZB l 3-1
DSB 4-TZB 3 1-1 gest.
TZB 4-Bloemendaal 8 BI. no.
TZB jn.-Geel-Wit jun. 8-3
Programma voor zaterda«- 25 jan.:
205 Alliance adsra. d-TZB b 3 uur
zondag 26 jan.:
26 DSS 2-TZB l 12 uur
57 Hillegom 5-TZB 2 12 uur
77 Coneordia 5-TZB 3 2.30 uur
80 TZB 4-THB 7 12 UUr

119 TZB jun.-SHS jun. 2 uur
Dinsda- 4 febr. a.s. organiseert T.

Z.B. weer een grote klaver j asavond
voor al haar leden.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Atd. Volleybal.

De dames hebben met 3-1 van Set
up eewonnen. - .
De tegenpartii van de meisjes is niet
compleet opgekomen. De uitslag werd
daardoor reglementair '3-0 voor OSS
Z tegen OG 3.

De heren hebben het niet kunnen

bolwerken en moesten in Gios hun
meerdere erkennen.

De partti werd met 3-1 verloren te-
gen deze technisch beter spelende
ploeg.

Woensdag 29 januari spelen de da-
mes van OSS l tegen Santpoort om
8.30 uur.

De andere volleyballers hebben vrij

Zandvoortse Bridgeclub
De uitslagen van de vijf viertallen-
wedstrijden gespeeld door teams van
de Zandvoortse Bridgeclub lulden:
Spel en VriendischapS-Zandvoort l,
50-35 Spel en Vriendschap 4-Zand-
voort 2, 42-36; Spel en Vriendschap
5-Zandv. 3, 54-28; Spel en Vriend-
schap 6-Zandvoort 4, 50-35 en HBC
4-Zandvoort S, 46-46.

Voor hedenavond zajn vastgesteld:
Zandvoort 1-Haarrem Noord 2;
Zandvoort 2-Haarlem Noord 1;
Zandvoort 3-Haarlem Noord 5;
Zandvoort 4-Haarlem Noord 3 en
Zandvoort 5-Haarlem Noord 4.

Zandvoorfse Korfbalclub
Voor zondagmiddag is voor het der-
de twaalftal van de Zandvoortse
Korfbalclub de ontmoeting tegen
Oosthoek 4 vastgesteld (aanvang 2.15
uur).

Het adspirantenelftal gaat bij Au-
rora c op bezoek.

Zandvoortsc Hockeyclub Z.H.C-,
Het eerste herenelftal heeft in een
snelle wedstrijd 1*1 gelijk gespeeld
tegen BMHC 3. Reeds voor de rust
werd deze stand bereikt. Zandvoort
nam de leiding door G. Allebes. De
gelijkmaker werd gscoord uit een
strafcorner.

Het tweede elftal heeft een 2*1
overwinning weten te behalen on
BMHC 7, maar overtuigend was het
niet.

Hot derde verloor met 4*1 van
BMHC 8. .

maakt Sneeuwwitjes

De wedstrijd BMHC 9*ZHC 4
werd afgelast.

De dameswedstriid ZHC l*BiDHC
5 werd bij de stand 1*0, 28 minuten
voor het einde gestaakt. Deze wed*
strijd wordt overgespeeld.

Het tweede dameselftaü worgde
voor een verrassing door Mvr >
een gelijk spel af te dwingen (3-3).
Myra is n.l. nog steeds ongeslagen
en heeft grote overwinningen weten
te behalen zoals 8*0,9*0, 11*0 en
13*0. Dit gelijke spel is dan ook ze*
ker een compliment waard. De doel*
punten werden gescoord door T. v.o.
'Lee, D. Vrugtmans en A. \Villemsc.

Het programma voor a.s. zondag
luidt:
Heren: ZHC 4*Alliance 4, 12.30
Dames: Pinoké 4-ZHC 2 11.00
Jongens: Alliance c-ZHC a
Meisjes: DEM a*Z>HC a

Damnieuws
Het gebouw „Nieuw Berkenrode"

aan de Herenwe? te Heemstede
stond woensdagavond 15 januari j.l.
in 'het teken van de damsport. Niet
minder dan 60 dammers van ver»
schillende veranigingen speelden
hier beker» en promotieswedstrijden
„Zandvoort" kwam tegen „Hille*
gom" zeer goed voor de dag, maar
miste, kennelijk door de nerveuze
spanning waarin werd gespeeld,
juist in de laatste partijen de kracht
om voordeel te trekken uit de bc»
haalde voorspron". Score*verloop:
2*0, 4*0, 6»0, 7*1, 7*3, 7,5, 8*6, 10*6..
..10*8, 10=10!! De wedstrijd zal in
zijn geheel moeten worden overge*
speeld.

Gedetailleerde uitslagen:
W. Persoon*C.Draijer jr. 0*2
P. Seysener*A.'Hoekeina 2*0
J. v.d. Loo*C. üraijer sr 0*2
J. v. Horickïj. 'Hoogendijk 2*0
J Weyers»M. Weber 2*0
J. Bot«L. J. v.d. Werff 2*0
W. Roest=P. Verstcege 1*1
L v.d. Reep*J. van Dijk 0*2
T LubbersensO. van Diik 0*2
D. Algera*R. Mulder 1=1

FILMS VOOR, MOTORCtUB
Op maandag 27 januari a.s. organi-
seert de motorclub „Zandvoort" in
„Zom-erlust" een filmavond. De KN
MV-propagandadienSt zal versohil-
lende nationale en internationale
motorsportfilms vertonen.

Modehuis

S. PILLER
KERKSTRAAT 4 - TELEFOON 339Z

Een aanbieding
als nooit tevoren l
Wrj toveren met prrjzen, zoals TT die alleen nog maar van heel
vroeger kent. Geen. minderwaardige goederen, maar ons normale
kwaliteitsgoed. Leest U onderstaande prijzen aandachtig an ksmt
U dan snel. want de voorraad is maar beperkt Ho» vroeg.=r U

komt, des te groter keuze.
VESTEN en PUliOVERS, zuiver wol van ƒ 34,50, ƒ 25,50, ƒ 18,75

vanaf ƒ 9,75
BLOUSES met 3/4 mouw van ƒ 9,75 voor ƒ '3,95
BLOUSES met korte mouw van ƒ 7,50 voor ƒ 2 95
Wollen gabaxdine PANTALONS vanaf ƒ 14,75
Wollen gabardine ROKKEN, alle maten m zwart, bruin, blauw en

grijs van ƒ 22,90 voor ƒ 11,95

RESTANT: Zuiver wollen plisérokken. urn en ruiten, Sibeline,, kam-
garen, enz. van ƒ 29,50 voor ƒ 9.75

Met deze unieke aanbieding begint U het nieuwe jaar goed, dus
profiteert TJ van deze gelegenheid!

MODEHUIS S. PELLER
KERKSTRAAT 4 * TELEFOON 3397

FAMILIEDRUKWERK

Gertenbachs Drukkerij
ACHTERWEG l - TELEF. 2135



SLAGERIJ BURGER
betekent KWALITEIT kopen

Onze prijzen zijn bijzaak, zjj het dan een prettige. Hoofdzaak is
voor ons: GOEDE WAAR!

Speciale aanbiedingen l
750 gram VARKENSCARBONADE SCHOUDER ƒ 2,69
750 gram VARKENSCARBONADE RIB ƒ 2,79 ,
750 gram VARKENSCARBONADE HAAS ƒ 2,99 l
750 gram FIJNE RIBLAPPEN ƒ 3,10
750 gram DOORREGEN RUNDERLAPPEN ƒ 2,68

Voor de boterham.
100 gram ham
100 gram Pate de foie gras, samen
100 gram lever
100 erom pekelvlees, samen

29 et

j 85 et

ONZE VERRASSING
Doorr. Varkenslappen

500 gr. f 1,19

Heerlijk kalfsvlees
Lappen
Fricandeau

2,25
2,40

ROSBIEF
LENDEi.
ENTRE COTE(
STAARTSTUK '

ƒ 2,65
500 'Tam

VARKENSFRICANDEAU
VAN DE FILET 500 gr. ƒ 2,58

MAGERE VABKENSLAPPEN
500 gr. ƒ 2,38

HEEL MALSE BIEPSTTIK
100 gram ƒ 0,58

BIEPSTTTK TARTAAR
2 50 gram ƒ 1,10

ONZE SPECIALITEIT
LAMSVLEES
BOUT 500 ffr. ƒ 2,65
CARBONADE v.a. 500 gr. 1,58
MAGERE LAPPEN soo gr. 2,40

woensdags en
donderdags

500 gram GEHAKT h.o.h. 1,10

100 gr. pork \ AQ
100 gr. Saksische ) "̂

TT KOOPT IN EEN KLASSEZAAK BIJ:

Gebr. Burger's slagerijen
AMSTERDAM , HA AR T-F.M

ZANDVOORT, HALTESTRAAT 3 - TELEFOON 2994

Ruü NU
uw

oude RADIO in!
PHILIPS-NEDERLAND EINDHOVEN geeft tildelrjk meer Inruilwaarde
voor elk radiotoestel. t>ij aankoop van een Philips Raidiotoestel. — "Vraagt
foy ons inlichtingen. Dit geldt ook bij betaling in termijnen. Vaak wordt
de eerste aanbetaling heel klein, of vervalt helemaal.
Philips Radio in iedere prüsklasse, een kwaliteitsproduct. -
Komt TJ eens kiiken naar onze platenspelers en wisselaars.

RADIO TüLEVISIK SPECIALIST

Erkvnd Philips service dealer
voor radio en televisie Kostverlorenstraat 7 , Telefoon 2534

Sleden en
Schaatsen

GROTE SORTERING

Henk
Schuilenburg

De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

Kent u onze
NIEUWE HULP IN HUIS?

Excelsior
stofzuiger

Moderne vormgeving! Zware
motor! ƒ 145 of v.a. ƒ 2 p.w.
Komt U eens kijken?
Radio televisie specialist

F. H PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Heel 'l gezin heeft
belangstelling

voor de
ZANDVOORTSE

COURANT

Profiteert van de
publiciteitswaarde

die daarin gelegen
is

De lezers van ons
blad weten dat
wonen in Zand»
voort mede
betekent: de
Zandv.Courant
lezen!

Administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135

U kunt het toch niet

afschreeuwen
•wanneer U de goede hoeda-
nigheden van uw artikelen
onder de aandacht van het
kopend publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de Zand-
voortse Courant te uwer be-
schlkking. Dit nieuwsblad
wordt, door dat het plaatse-
hjk- en regionaal nieuws
brengt, niet gelezen maar
„gespeld" van A tot Z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en..
de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclameplan-
nen uw licht eens op brj de

Zandvoortse Courant
Achterweg l — Telef. 2135

Elke fijnproever
prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44

KERKSTRAAT 9
- TELEFOON 2254
- TELEFOON 2150
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Redactie en
administratie:
Acihtenweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm hoogte

ZANDVOORTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDBNHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank Zand voort

Huis dat herrie waard is
Jeugdvereniging „De vliegende schotel" met blijspel

De Hervormde jeugdvereniging „De Vliegende Schotel" gaf zaterdag*
avond in Zomerlust een opvoering van het blijspel „Eigen haard is wel
wat herrie waard" (Here we come gathering) van Philip King en An*
(hony Armstrong. Ook dit jaar bestond er voor deze traditionale to*
neclavond grote belangstelling van de zijde van leden, ouders en jon»
geren.

Ia zijn openingswoord verwelkomde
Ger Cense speciaal ds. R. 'H. Olde*
man, ds. C. de Ru en leden van de
Kerkeraad. 'h l hoopte dat binnen
niet al te lange tijd de verbouwing
van de nieuwe consistorie klaar zou
zijn. Intussen worden de bijeenkom*
sten gehouden in de oude consi*
siorie..

De decors voor deze avond waren
door de leden van „De Vliegende
Schotel" zelf ontworpen en vervaar*
digd.

De jongedame die eigen haard wel
wat herrie waard vindt, is Arme
Sanders, een toneelspeelster, die na
haar huwelijk met de aspirant*to*
neelschrijver Philip Sanders haar
carrière oogeeft. Al gauw ontdekt
zij dat Philip niet zo bijster veel
talent bezit en gedreven wordt door
zijn eerzuchtige moeder. Deze dame
wenst tevens de lakens uit te de*
len in het jonge gezin en koopt
daarom voor hen een huisje vlak in
h?ar buurt.

Philip en Anne arriveren in de
morgen en bezien hun nieuwe bezit
met verschillende ogen en gevoe*
lens: Philip meent dat 't huis hem
„de" inspiratie zal geven voor zijn
stuk, en Anne denkt alleen maar
aan schoonmama, ,die slechts een
paar kilometer verder woont.

Mama Sanders verschijnt dan ook
spoedig, gevolgd door echtgenoot
James, een verstrooide inene«r, die
slechts opleeft bij het zien van
plantjes, struiken en bloemen.

Dit viertal is een soort ontvangst*
comité voor een reeks van 'ongeno*
de gasten, die geopend wordt door
John Brent, toneelspeler en vroeger
Anne's tegenspeler in tal van stuk*
ken: Talrijke herinneringen smeden
tussen dit tweetal een band, die
door Philip en Mama met afgrijzen
ontdekt wordt, temeer nog als blijkt
dat John een toneelstuk geschreven
'heeft, - dat 'meer succes belooft te
hebben dan Philips' onvoltooid
werk.

Na John verschijnt verhuizer
George Temple om mee te delen
dat de meubels niet kunnen komen,
de laehteras van de verhuiswagen is
gebroken. George yerstuikt een en*
kei en kan natuurlijk moeilijk weg*
gestuurd worden. Als derde gast
verschijnt George's vriendinnetje
Shirle,y en een buurmeisje, Alice
brengt het aantal bewoners op acht.

De verbinding met de buitenwe*
reld wordt gevoimd door een brug*
getje over een snelstromende beek
en U raad het al: dat bruggetje
sneuvelt.

Acht mensen worden gedwongen
elkaar gezelschap te houden met
slechts één ding gemeen „honger".
Maar als de nood het hoogst is
komt de redding en pok de onlos*
sing voor .alle moeilijkheden en
blijkt voor Anne en Philip de eigen
haard al die herrie wel waard.

Philip 'King en Anthony Arm*
strong hebben geen enkele mo*
gelijkheid onbenut ~ gelaten om de
toeschouwers te doen lachen. Alleen
hebben zij de regisseur en spelers
een wel wat ' zware taak op de
schouders gelegd, omdat het hele
stuk speelt op een leeq toneel —
het is immers de kamer van een
nog niet bewoond huis. Te veel ac*
tie moet ook vermeden worden om
de samenhang te bewaren. Rest
dus: de tekst. De tekst die dus, sa*
men met de plastiek van de spelers
het stuk moet dragen, en daarom
niet al te diep kan gaan, maar be*
slist wel iets dieper dan waarmee
de heren King en Armstrong zijn
komen aandragen.

De heer Bert Silvester had voor
een goed lopende vertaling gezorgd
en men kan niet anders zeggen, dan
dat 'de toneelgroep van De Vliegen*
de Schotel .zich kranig geweerd
heeft. Na een wat aarzelend eerste
bedrijf werd het tempo steeds be*
ter en 'kwamen (of bleven) de spe*
'Iers goed op areef.

Erna de Ringh de Vries gaf een
goede uitbeelding van Anne San*

'(Adv.)

Handen en Li p pen

ders en had een goede partner in
Paul van Toornburg als Philip, die
vooral na het tweede bedrijf prima
spel te zien gaf. Ineke Koper (oor*
spronkelijk souffleusel had de moei*
lijke taak een schoonmoeder uit te
beelden, twintig jaar ouder dan men
haar gekleed en geschminkt 'had.
Dal zij hier in slaagde houdt een
belofte Ma voor de toekomst. Jaap
Brugman als James was een brave
plantlievendc echtgenoot. George
Temple werd soms iets te komisch
oespeeld door *George 'Brugman;
Corry Jochems had aan de rol van
Shirley in het begin weinig plezier,
later ging het beter. Wil Beek gaf
een levendige vertolking van de Ie»
ven&lustge Alice, en Martin Hart*
man maakte van zijn kleine rol als
marskramer wat er van te maken
viel. De regisseur Rob van Toorn*
burg, die zelf John Brent voor zijn
rekening 'had genomen, speelde de*
ze „charmeur" met élan. Ook een
woord van lof voor zijn regie; er
zat vaart in het spel en rolkennis
bij de spele,rs, zodat Rita Molenaar
vanuit haar. hokje maar weinig
hoefde voor te zeggen. De zaal be*
Joonde spelers en regisseur met een
gul applaus. Zaterdag schotelen de
Zandvoorters dit stuk voor aan de
leden van de jeugvereniging „De
sneeuwbal" in Heemstede. Cr.

Gevallen door gladheid
De oudste mannelijke inwoner van
Zandvoort. de 96*jarige heer P, Bak*
kenhoven, kwam zondagochtend
door de hevige gladheid op het
'Raadhuisplein , vallen, waardoor
hij zijn heupbecn brak. Nadat door
dokter Elieringa de eerste hulp was
verleend werd hij met de gemeen*
telijke ziekenauto naar het Grote
Gasthuis in iHaarlem vervoerd.

J.l. zondagmorgen wilde de Zand=
voortse ingezetene, de heer C.B. tij»
dens de gladheid een dame behulp*
zaam zijn, maar kwam hierbij zelf
op de beijzelde straat terecht.

Met een taxi werd hij met een ge*
broken rechtersleutelbeen naar het
;Diaconessenziekenhuis in Haarlem
vervoerd. Later op de dag kon hij
huiswaarts keren.

Nieuwe voorzitter
Vrijdag 24 januari j.l. hield de ge*

meenschap Zandvoort van het Hu*
manistisch Verbond de jaarvergade*
ring in iZomerlust.

Het jaarverslag, de jaarrekening
en «de begrotino voor 1958 werden
goedgekeurd. De voorzitter, de heer
'R de Jong trad als zodanig af en
wordt opgevolgd door de heer P.
K. van Meurs.
De andere vier bestuursleden wer*
den met akemene stemmen herko*
zen.

Stuk van Colette Audrey
Voor de toneelvoorstelling op 2
mei a.s. in theater Monopole is de
keuze van de stichting (fulturele
kring 't Helm gevallen op het stuk
„Soledad" van de Franse schrijfster
Colette Audry door 't 'Nieuw Ned.
Toneelgezeschap.

Gemeenteraad
De Zandvoortse gemeenteraad komt
op dinsdao 25 februari bijeen.

Vijfduizend

WereldbevolKinq neemt snel toe

per uur
V.N.-organisatie staat voor reusachtig probleem

Enige tijd geleden publiceerde het Statistisch Bureau van de Verenig*
de Naties de laatst bekende cijfers over de wereldbevolking en de be*
volkingsaanwas. Die cijfers stemmen tot nadenken. Er blijkt uit dat de
mensheid toeneemt met 5000 zielen per uur, 120.000 per dag of 43 mil*
joen per jaar. Dat is ongeveer vier maal de bevolking van ons land.
Als de tertenwoordige bevolkingsaanwas voortduurt, zal tegen het
eind van de twintigste eeuw de wereldbevolking verdubbeld zijn.

Het is goed dat men bij deze cij*
fers eens even stilstaat en nadenkt

De genoemde cijfers zouden de
grootste voorstanders van het kin*
dtrfonds der Verenigde Naties dat
ii het leven werd geroepen om kin*
deren 'uit de onderontwikkelde ge*
bieden van voedsel, kleding, mcdi*
cijnen e.d. te voorzien, aan het twij*
felen kunnen brengen. Zij zouden
bijvoorbeeld kunnen vragen of juist
het werk van dit fonds, kortweg ge*
naamd de Unicef, er niet toe bij*
draagt het bevolkmqsprobïeem van
deze wereld te vergroten.

Spreekt deze organisatie het ene
ogenblik niet over honger en ver*
keerde voedingsgewoonten onder
tweederden van (het wereldkinder*
tal, om even later te omschrijven
wat het Fonds doet om levens te
redden en daarmee het bevolkings*
aantal te doen toenemen?

Het zou vele pagina's vergen om
deze problemen diepgaand te be*
handelen en te trachten een ant*
woord orj zulke vragen te geven
Maar laten wij proberen om in kort
bestek de belangrijkste kwesties te
bespreken. Ten eerste dit: het man*
daat dat het (Kinderfonds van de

2).e fecxa aeetré af.
Onuitstaanbaar klimaat

De kou neemt af, schrijf ik met de

Dit spelletje herhaalde zich enke*
IP keren, totdat ik doodop was.
Bij de negende elevatie bleef ik
rechtoo staan met een doodsver*
achtende grimmigheid, die mijn
zelfvertrouwen lenioermate te hulp
schoot. 'De reden van mijn kordate
rechtstandigheid was gelegen in het

Ik begon mii voorzichtig te oriën* feit dat enkele «ordimen bewogen....
moed der wanhoop boven dit ge* teren. Dat was noodzakelijk, want ïk wierp mij schuifelend voor*
schrift, maar ik geloof «r zelf niet in de loop van mijn martelgang was waarts en hoorde de gevels van de
in. Ik heb het trouwens geschreven ik verschillende malen om m'n eigen stomme huizen brullen van het
nadat ik zondagmorgen van een ver* as gedraaid. Zonder dat ik dit wil* 'lachen. Ik bevond mij op een hel*
schrikkelijke tocht door het zuide* de. Ik bemerkte dat mijn rillend lijf ling en dit had tot gevolg dat ik
lijk dorpsdeel was thuis gekomen, afgekeerd stond van de plaats waar m'n bovenlichaam ver naar voren
Ik mag zonder overdrijving zeggen: ik heen wilde en ik verplaatste mijn moest buigen. Het zwaartepunt van
een verschrikkelijke tocht, want ik voeten, ongeveer op de manier van mijn geteisterd lichaam lag zeker
kan me niet voorstellen dat de hè* iemand, die over een tauijt van weer eens verkeerd. Daarom scho*
ren Fuchs en Hillary het zwaarder groene erwten loopt. Ook had het ten mijn benen onderuit en slechts
,gehad Webben. veel weg van de verrichtingen op mijn wanhopig uitgestoken handen

'Ik begon me zaterdagmorge'n, na een allereerste dansles: quick*quick* behoedden mij voor een frontale
de weerberichten te hebben gele* slow.... slow — quick*quick*slow beschadirting. Toen dacht ik: Hij
zen, beter te gevoelen. Men sprak .... Mijn maatgevoel was abomina* hgt er öoed bij — het zij zo.
van „veranderingen in de algemene bel. En weer draaide ik in de ver* 'Na enige minuten kreeg mijn
luchtcirculatie en zelfs van zuiden* keerde richting. Toen ik besefte dat chronisch rheuma acute aspecten en

ik wentelde mijn lichaam naar de
goot, waar ik enige houvast ver*

wind. (Het was een weeroverzicht het figuur hetwelk ik sloeg bijzon*
met vetgedrukte .tussenkopjes, zo zonder dwaas was, begon ik aarze*
iets van: het kan vriezen of het lend te grinniken. Lang hield ik dit wachtte te krijgen in de pekel, die
kan dooien. Maar in ieder geval echter niet vol, want — achteruit* daar op het ijs la". In de goot aan*
was er ^en redelijke kans dat de gi.jdend — kwam ik in contact met gekomen, vroeg ik mezelf af of ik
winter z'n matje oprolde en z'n do* een voor mij onzichtbare verheven* moest erkennen daar thuis te ho*
micilie ergens anders vestigde. heid. 'Ik viel als een blok op het ren. Ik ontkende het en mijn trots

Wat die vreselijke wandeling be* niet al te malse plaveisel, dat ik in deed mij weer op m'n benen staan
treft , mijne vrienden, kan ik U een reflex van mijn vertroebeld ge* en ik vervolgde mijn weg, zij het
zeggen, dat ik doodsangsten heb moed hartig toesprak. Tn termen, in de goot.
uitgestaan. Ik Laveerde langs de die niet in de woordenboeken te Bij een dwarsstraat kreeg de ver*
straten, _die met 'een ijslaag bedekt vinden zijn. raderlijke wind vat op mij, zodat ik

veelheid hemelwater, maar net ge
noeg om het stratencomplex vam
onze onvergetelijke parel te her

waren. De afnemende kou was ver* ïïc zei: als een blok. Het was als een kegel omviel en enkele me*
antwoordelijk voor een kleine hoe* meer een hoopje kachelhout. En ik ters als een dor blad yoortwaaide

begon dit bij elkaar te rapen. Er* Ik besefte dat dit 'het einde van al*
gens in mijn brein moet ik de over* les kon betekenen, zo ik niet een

_ _ _ „ _ _ _ A . . _ _ _ ._ tuiging hebben gehad dat mijn geheel nieuwe techniek ging toe*
scheppen in een ijsbaan van de ge* schutterige pogingen om verticaal passen. Daarom richtte ik mij op en
meentste soort. op de keien te komen, succes zou* ging zitten om m'n schoenen 'uit te

Ik liet mij er door verrassen ter* den hebben. Ik was zeer energiek en trekken. Het gaf mij een warm ge*
wijl ik nog zeer ver van huis was. gebruikte zowel handen als voeten, voel in het hart, maar een koud in
U kent de gang, naar ik mag ver* Toen ik met gebukte houding stond, de voeten. Het ikatste deerde mij
onderstellen, van iemand, die z'n met m'n handen op de ijskoude stc= evenwel niet, omdat ik stevig stond.
eerste
rug

te jeugd sA een poosje achter de nen, gluurde ik achterwaarts door Het was een openbaring. Ik
'heeft en die zich plotseling ge* m'n benen naar de huizen, omdat ik door het blote gebaar van• _ , j !.i .. !!_-i.ft_- ,"_ _ _ _ = _ , j.j. „„i,*.,.. j„ .-i ..:L j_ i_rui—

had
m'n

confronteerd ziet met een ijselijke zeker wist dat men van achter de schoenen uit te trekken en op m'n
werkelijkheid: regen op een hard gordijnen hoonlachend naar mij sokken te gaan lopen, een overwin*
bevroren straat. Ik voelde me verla* 'keek. Ik richtte rnij met een ver* ning behaald.
tener dan ooit, toen IK — na de eer* twijfelde ruk op, maar omdat de Een overwinning op de keien, op
ste dreigementen van het wegdek basis van mijn bestaan opeens erg het ijs en op het klimaat, dat ik
aan den lijve ondervonden te heb* smal werd, legde ik in de volgende a'snog een dodelijke haat toedraag.
ben — hulpeloos bleef staan. Het
was een tragisch en onontkoombaar
„op de nlaats rust".

Ik overwoog te aaan zitten omdat
mijn gespannen beenspieren mijn

bijna niet meer konden

seconde m'n handen opnieuw bc*
'hoedzaam op de beijzelde stenen. •B ART J E.

dragen, ofschoon dat lichaam niet
bepaald zwaar te noemen is. (Zij,
die mij kennen, zullen dit kunnen
beamen). Ik gaf echter geen gevolg
aan mijn eerste opwelling, aange*
zien ik bedacht dat het zeker niet
een benijdenswaardige positie zou
zijn wanneer ik voor korte of lange
•tijd onverbrekelijk zou verbonden
zijn met het Zandvoortse straten*
schoon. En dat in een houding en
met een lichaamsdeel, die ongetwij*
f-eld de tachlust mijner vijanden zou
opwekken. Hoewel ik moet toege*
ven zeer weinig vijanden te heb*
ben. Mijn 'benen schoten onderuit

Algemene Vergadering heeft gekre*
gen, heeft niets te maken met se*
boortebeperking of regelino van het
kindertal. Daarom behoren vraag*
stukken over de wenselijkheid van
/ulke regelingen en de ethische kant
van geboortebeperking niet lot haai
terrein.

Waar het Kinderfonds zich mee
bezighoudt is de bescherming van
het leven- niet het voorkomen er*
van. Het wil zorgen dat kinderen
veilig ter wereld kunnen komen en
dat zij in hun kinderjaren de beste
kansen krijgen om zowel geestelijk
als lichamelufC sterk en gezond op
te groeien.

De statistische cijfers van de Ver*
enigde Naties tonen soms aan dal
d^ toename van de wereldbevolking
meer te danken is aan een ppmerke*
lijke daling van het sterftecijfer, dan
aan een stijging van het geboorte*
cijfer.

Bevolkingsdeskundigen geven toe
dat hun voorspellingen en ramingen
erg onzeker zijn. De demografische
wetenschap is nog maar heel jong
en onze kennis is niet zo gedegen
dat wij met zekerheid zouden kun*
nen zeugen dat onze voorspellingen
over 50 of 100 jaar nog zullen op*
gaan. Wanneer wij nu evemyel de
ontwikkeling van de bevolking in
West*Europa eens nader beschou*
wen, zullen deskundigen ons vertel*
len dat er vier fasen onderscheiden
kunnen worden:
1. Hoge geboortecijfers en hoge

sterftecijfers (tot ongeveer 200
jaar geleden);

2. Hoge geboortecijfers en dalende
sterftecijfers (ongeveer van 1730
tot 1880);

3. Dalende geboortecijfers «n lage of
dalende sterftecijfers;

4. Lage of wisselende geboortecij*
fers en lage sterftecijfers.

Vele onderontwikkelde landen
schijnen zich in de tweede fase van
deze bevolkinoskringloop te bevin*
den. De sterftecijfers lopen terug,
maar de geboortecijfers blijven
hoog. Het is heel goed mogelijk dat
na een of twee generaties deze land*
den de derde fase van de bevol*
kmgskringlooD zullen ingaan en dat
dus ihet geboortecijfers achteruit*
zal gaan. Deskundigen constateren
verband — zowel in de bevolkinfs*
geschiedenis van het Westen als el*
ders — tussen de economische ont*
wikkeling van een land (met betere
gezondheidstoestanden, andere
werkmethoden, latere huwelijken)
er het dalende geboortecijfer in zq'n
land. 'Daarom kan men onmogelijk
met zekerheid zeggen dat de huidige
ontwikkeling van de wereldbevol*
king zich voor onbepaalde tijd on*
gewijzigd za_l voortzetten, zo min
als de ontwikkeling, zoals die zich
100 jaar geleden in ons land voor*
deed, zich handhaafde.

Ook omtrent de mogelijkheid van
orze aarde om een toenemende we*
rcldbevolkmtf te voeden, kan men
geen zekere uitspraak doen. Op dit
moeilijke terrein zijn er onder de
deskundigen evenveel optimisten
als pessimisten. Wat zeker is, is
dat vele streken van de wereld in*
tensiever en bovenal wetenschappe*
lijker in cultuur gebracht zouden
kunnen worden dan tot heden ge*
beurt. Grote gebieden kunnen nog
bewerkt worden waar landbouw nu
moeilijk of onmogelijk is, tengevol*
ge van daar heersende ziekten.

Wij zijn nog maar juist begonnen
om de voedselbronnen van de zee
aan te boren. En wij leven in het
begin van de atomische eeuw, die
weer geheel nieuwe landbouwkun»
dige methoden met zich kan bren*
gen en nieuwe krachtbronnen kan
leveren voor bodembewerking en
bevloeiing. Een groep deskundigen
van de Voedsel en Landbouw Orga*
nisatie (FAO) kwam ongeveer tien
jaar geleden tot de conclusie:

„Het is nuttig te herhalen dat
de uiteindelijke oplossing van het
probleem hoe de wereldbevolking
te voeden ligt in de verhoging
van de produktiviteit van het in*
dividu, door uem moderne weten*
schappelijke kennis bij te brengen
en hem de nieuwste technische
gereedschanoen te . verschaffen.

(Vervolg op pag. 2)



FAMILIEBERICHTEN

Heden overleed na een kort*
stondige ziekte, tot onze diepe
droetheid, onze lieve vrouw,
behuwddochter, zuster, bc»
huwdzuster en tante

Gxietje Bult, geb. Visser
m de leeftend van 41 jaar.

Uit aller naam:
H. Bult

Diemen, 23 janurai 195S
Johan van Soesdijkstraat 3 hs

De teraardebestelling heeft
plaats gehad maandag 27 jan.
op de begraafplaats „Rust*
oord" te Diemen.

Wedstrijd om bokaal
De toneelvereniging „Op hoop van
zegen" zal a.s. donderdagavond met
de opvoering van .Madame Tic*Tac'
in .Monopole de kristallen Vrije
Volkbokaal moeten verdedigen.

Dit toneeltrofee werd twee jaar
geleden aan de vereniging uitgereikt
toen met het opvoeren van
„Kleine kinderen worden groot"
een eerste nrijs werd behaald. De
wedstrijd waarvan de bokaal thans
de inzet vormt, werd uitgeschreven
door de afdeling Haarlem van de
NATU. De jury bestaat uit mevr.
Teunke iHauer uit Amsterdam, to=
neeladviseuse van de >\TATU van
Npordholland en de heren dr. J. A.
Fijn van Draat 'Uit Santpoort, P.
Aten jr. uit Zaandam en J. L. W.
van Ruiven uit Oostzaan.

(Vervolg van pag. 1)

Tussen ziekte en voedselproduktie
bestaat in onderontwikkelde gebieden een nauw verband

Als uit geschiedt, zal elke mens
een bron van nieuwe welvaart
worden voor zijn land en voor de
wereld. Geschiedt het niet, dan
loopt hij steeds de kans afhanke*
lijk te worden, onmachtig m eigen
behoeften te voor/icn, laat staan
te helpen bij het voorzien in de
behoeften van zijn medemensen."

Laten wij, speciaal in verband met
deze vraagstukken naar de doelstel»
lingcn van het Kinderfonds terug
keren.

Ongetwijfeld is er zelfs bij de huis
dipe wereldbevolking — dus afge*
zien van de toename in de komende
50 iaar — meer en beter voedsel
nodig.

Hulp bij het opzetten en uitvoe*
ren van voedingsprogramma's is een
belangrijk arbeidsterrein van het
fonds. Het is niet alleen het stre»
ven dat het beschikbare voedsel ook
werkelijk wordt gebruikt en dat het
\ eilig en doelmatig is, maar ook om
de ontwikkeling van nieuwe voed*
*>elbronnen te bevorderen ten bc*
hoeve van kinderen en hun moe*
deri.

Ook andere aktiviteiten van de
organisatie bevorderen — •/.\\ het ook
indirect — de voedselvoorziening.
Het grootste deel van de bevolking
\an onderontwikkelde gebieden
woont op het platteland. Hun voor*
naamste bezigheid i« de bewerking
van hun grond. Als zij door malaria,
tuberculose of framboesia, worden
aangetast, kunnen zij geen produk*
tief werk doen. De gehele voedsel»
produktie kan ten achter raken ten*
gevolge van ziekten. Dat is wel heel
duidelijk tot uitina gekomen bij een
I3i oef in 'Pakistan, waar een cam*
pagne tot bestrijding van malaria
eb rijstoogst met 15 % deed toenc*
men, zonder dat er meer land in
culuur werd gebracht.

Om het nu eens zuiver econo*
misch en cru te zeggen: een kind
dat vóór zijn 15e jaar sterft, bete*
kent een economisch verlies voor
de gemeenscha^, liet gezin, waaruit
hij voortkomt, en zijn dorp hebben
voedsel, kleding en energie aan hem
ten koste gelegd en hij heeft niet
di gelegenheid gekregen om op zijn
beurt zijn bijdrage te leveren aan de
gemeenschap, waarin hij ter wereld
is gekomen. Het/.elfde geldt voor de
leden van een gemeenschap, die hun
omgeving tot last worden, omdat zii
lijden aan ziekten, die genezen of
tot staan gebracht kunnen worden,
ziekten als malaria, trachoom, me*
laatsheid, tuberculose en framboe*
Ma. "Wanneer 'het fonds er in slaaft
de gezonuneidstoestand in onder*
ontwikkelde gebieden te verbeteren
en kinderen een kans te geven op
te groeien tot geestelijk en lichame*
lijk volwaardige mensen, draagt het
Kinderfonds zeer belangrijk bij tot
het economisch welzijn van de ge*
meenschap.

Maar economische argumenten al*
leen zijn niet voldoende. Laten wij
tle/e terzijde stellen en hel pro*
bleem van de toenemende wereld*
bevolkint» nog uit een andere ge*
/ichtshoek bezien.

Spaans volkslied
Morgenavond organiseert het In*

stituut voor Arbeiders Ontwikke-
hnü een Ie/ing met zang en gitaar*
spel over liet Spaanse volkslied in
„Ons Gebouw" aan de Brugstraat.

Daar kunt u heen
Monopole

Maandag 27 en dinsdae 28 jan. 8 uur
film Gitaren der liefde"

Woensdag 29 ian., 8 uur film „De
eerbiedige lichtekooi"

Zondagmiddag 26 -jan., 2.30 uur: film
„De gelaarsde kat"

*
Woensdae 29 jan. 8 uur:I.v.A.O. met

„Het Spaanse volkslied" in „Ons
G-ebouw"

Hotel 5ouu*e«
Zaterdags en zondags cabaretpro*
graroma. Orkest: Wlm Oly.
Zondags matinee.

Stadsschouwburg. Haarlem

Zaterdag l en zondag 2 febr., 8 uur:
Toneelgroep „Theater" met „Gro*

en kale halzen."

W': mogten nooit vergelen dat
wij, die in zogenaamd ontwikkelde
landen leven, een bevoordeelde min*
derheid vormen. Maar juist omdat
wij tot de "elukkigen behoren hebt
ben wij «een uitzonderlijk recht om
uil te maken wie mogen liven en
wie moeten sterven — wie ge/ond
mogen zijn en wie moeten lijden.

PvdA vergaderde
\rijdagavond hield de afd. Zand»
voort van de Partij van de Arbeid
in Ons Gebouw onder voorzitter*
schap van de heer G. J. Sterren»
burg de jaarvergadering. 'De jaai*
verslagen \\erden goedgekeurd.
De voorlopi'ie groslijst, gepublis
ceerd in ons nummer van j.l. vrij*
dag werd onveranderd goedge»
keurd. Een referendum zal de defi*
nitieve groslijst vaststellen. Hel
ledental bedraagt thans 400, dat van
de \irouwenwroep 17-*. 'JUeclewer*
king zal worden verleend aan het
organiseren van een bazar om te
komen tot een nieuwe verwarming
in Ons Gebouw.

Tot leden van de kascommissie
werden benoemd de dames Arnold
en Heine. De bestuursverkiezing
werd tot een volgende vergadering
uitgesteld.

De eerste verkiezingsvergadeiing
is vastgesteld op vrijdag 7 maart
a.s. Als spreker zal optreden de
heer W. Thomassen, burgemeester
van Zaandam.

Speeltuin ie aktief
J.l. zaterdagavond organiseerde de
spceltuinvereni«ina „Kindervreugd"
een ouderavond in het 'Patronaats*
gebouw. Er werden tijdens deze bij*
eenkomst enkele tekenfilms ver*
toond; een klein orkest bracht eni*
ge amusante melodieën ten gehore.
De avond werd besloten met kienen
om prijzen.

Zandvoorfse Korfbalclub
Door de minder gunstige weersom*
standigheden werden voor zaterdag
en zondag aOle korfbalwectstrijden
afgelast vam de Zandvoortse Korf*
balclub.

Amsterdamse
Groentencentrale

Jan Filmer
TOLWEG 16 = TELEF. 3195

PANKLARE GROENTEN:
Pankl. Savoye kool p.pond 18
Pankl. Koolraap . .p.pond 18
Pankl. Socpgrocnten p.ons 15
Pankl. Uien p.pond ^4
Pankl. Worteltjes p.pond 20
Pankl. Prei p.pond 25
Pankl. Rode kool ..p.pond 13
Pankl. Boerekool ..p.pond 45
Pankl. Hutspot ..p.poncl 24
Pankl. 'Groene kool p.pond 18
Pankl. Andijvie .. p.pond 48

GROTE LITERSBLIKKËN' i
Spinazie '. per blik 65
Wortelen m. erwtcn p.bl. 45
Sperciebonen .. per blik 82
Snijbonen per blik 88
Doppertjes .... per blik 75

l pond LOF . . . 29
l pond SPRUITEN . 45
l pond ANDIJVIE . 39
SLA per stuk 15

Rode kool 3 pond 25
Savoye kool .... 3 pond 25
Uien 3 pond 25
Koolraap 3 pond 25
Wortelen 2 pond 25
Groene kool 2 pond 25

10 Sinaasappelen 1,00
10 Mandarijnen I.—
10 grote Mandarijnen 1.15
l kg Jonathans 1,16

AUTO-VERHUUR
Vaste dagprijs (onbep. rijden), langere term.
aanz. kortingen. OpelRekord '58 Peugeot ,403'
6 pers. Chrysler Windsor

Ged. Oude Gracht 70, telcf. 10454

„HOLIDAYS" -HAARLEM

Jongem., ongeh., ZOEKT
\VE'RK voor halve dagen,
tot 12 u., onversch. wat.
Br. nr. 801 bur. Z. Crt.

Te koop gevr. te Zand*
voori liefst aan boulevard
een

PARTERRE
OF EERSTE FLAT

c.v., garage, enz. koopsom
van j 35.000 tol f 40.000
(4 kmrs). Br. nr 802 Z.Crt.

WERKSTER GEVR., cón
ochtend p.w. in Hat. De
Favaugeplein 47*1, lel. 3216

SCHUIMRUBBER
1 pers. matras.. . J 110,—
2 pers. matras ƒ 150,—
Hoofdkussens . . . . /' 12,50
Mal 15 jr fabrisksgar-mtie.
„SOHb IMR'UBBERHUIS"
Kleine Houtstraat 120, te*
lefoon 17983, Haarlem.

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestr. 62 - Telef 2263

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Zaterdag l en
zondag 2 februari, 8 u.

Toneel&r. „Theater"
„Grote Hanzen-

en Kale Halzen"

Pr. ƒ 1,25 t/m ƒ 5 (a.i.)
Verkpop op speeldag eii
2 dg er voor van 10*3 u.

' Tel. na 12 u. Coupons
geldig.

Ballet lessen
Groepjes voor alle le-efi.
•EUGENIE VLEUGELS
Karel Doormanstr. 4 f lat 7
Telefoon 2275.

Dat kunt ook U zeg*
gen na een adver*
tentie in de

Z A N D V O O R T S K
C O U R A N T
Achterweg l

. Uw advertentie im*
mers bereikt alle

groepen van Zand»
voorts bevolking l l l l

Gebit stuk?
U kunt er op wachten

Ook 's avonds en zaterdags
na afspraak

TETTERODESTRAAT 36,
HAARLEM

Telefoon K 2500*19734

Het Instituut voor Cultuurtechniek
en Waterhuishouding •

vraagt een

ASSISTENT
voor de afdeling Geologie. Landbouwkundige
opleiding is vereist; bodemkundige ervaring
strekt tot aanbeveling. Het uitsluitend op kan*
toor te verrichten werk bestaat o.m. uit de ad*
ministratie en de beschrijving van grond*
monsters.
Standplaats: .Haarlem.
Schriftelijke sollicitaties aan het Instituut.Haar*
weg 6, Postbus 35, Wageningen.

GOUDREI
RECLAME
Bij aankoop van f5 . - De Gruyter-artikelen
krijgt U het Snoepje van.de Week voor slechts

,10 cent en bovendien

vier Goudrepen voor 50 cent
geldig tot en met 4 februari 1958 *

Goudreep. . .'. . . 25 et
melk, puur, melk-mokka
Hazelnootreep melk 25 et
Rozijn-Nootreep . . 30 et

Pinda reep melk.:. . 25 et
Pienicreep melk, puur 15 et
Dubbeltjesreep. . .
melk. puur ....... 10 Ct

580129

Zandvoortse Bridgeclub
Oe eerste wedstrijd van de tweede
competitie van de IZandvoortse
iBridgeclub was zeer spannend en
bracht nieuwe candidaten voor het
kampioenschap.

In de A»lijn eindigde fam. van
Eckelt met 59.26% op de eerste
plaats, direct gevolgd door het da*
meskoppel FabeUSchuttie met 56.48.

In de Bïlijn nestelde het koppel
heren Penaat*Reijer zich met 61.57%
ou de bovenste plaats, op de voet
gevolgd door het koppel ~" heren
Sneidcrs*de Zwarte met 59.72 %.
Het dameskoppel Bakkenhoven*dc
Jong toonde zich als zojuist gede*
gradeerde in de C=lijn goed thuis en
wist als «no. l 57.74% te behalen,
gevolgd door het dameskoppel Van
Dartelen*'Hiagen met 54.76%.

In de D*liin behaalde het dames*
koppel ,'BosxPenaat een grote over*
winning -met^ 72%. Op de tweede
plaats volgt het dameskoppel Schir*
mer*Sneiders met 61%.

KJJ.C. „Noord"

De eerste plaats in de competitie
van de maand januari wordt thans
ingenomen door C. Koper met
19518 punten.
2. E. Koper 19333 p.; 3. W. Paap
Ezn 19310 p., 4. 'R. Roest 19297 p.

Internationale Voorjaarsbeuxs
van 10 t/m 27 maart in Utrecht.

De Internationale Voorjaarsbeurs
te 'Utrecht zal dit' jaar worden ge*
houden van 18 tot en met 27 maart.
De komende manifestatie zal de
70ste algemene beurs zijn die de Ko=
nmklijke "> Nederlandse Jaarbeurs or*
ganiseert.

Inzendingen uit • 23 landen zullen
op de a.s. voorjaarsbeurs te zien zijn

Enkele belangrijke aspektcn van
de komende beurs zullen zijn: de
afdelingen textiel, bouwmachincs en
*materialen en scheepsbouw. De col*
lectieve inzending van de Neder*
landse Textieljaarbeurs is wat deel*
nemers en 'expositieoppervlakte be*
treft verdubbeld vergeleken met
voorgaande jaren. ( Een honderdtal
textielfabrikanten zal, op vrijwel de
gehele parterre vari de Vredenburg*
gebouwen, hun pr'odukten tonen,

In tegenstelling iot andere jaren
zullen thans alle takken der textiel*
nijverheid ter beurze vertegenwoor*
digd zijn. (Het belooft een indruk*
wekkende prestatie van de Neder*
landse textielindustrie te worden.

De verleden jaar op bescheiden
wijze, doch met succes geïntrodu*
ceerde groep Scheepsbouw is wat
deelneming en grootte betreft ver*
drievoudigd.

In het aan het Jaarbeursterrein

grenzende kanaal zal een nieuwe op
een Nederlandse werf ^ gebouwde
coaster van 685 ton ter bezichtiging
gelegen zijn.

Belangrijke
telefoonnummers '
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3014 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gemeente Secretarie
2499 Gem. geneesheer, Julianaweg la
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoorf,

Thorbeckestraat 17.
3482 „Leico", schoonmaakbedrijf

Marn. van St. Aldegondesfcr. 3
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365 * "
Renault service-dealer

8135 Zandvoortse Courant,, Gerten-
baena Drabkerty, Aoht*rw«e 1.
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Middenstanders in Zomerlust
bespraken seizoenideeën en ontvouwden congresplannen

Onder voorzitterschap van de lieer >H. Hiklering hield de Zandvoortse
Handelsvereniging dinsdagavond j.l. haar jaarvergadering in .Zomerlust'
De opkomst was — naar het oordeel van de voorzitter — redelijk (pi.m.
-10 leden gaven blijk van belangstelling) en de stemming was, zoals ge*
bruikelijk, zeer geanimeerd. >
111 zijn jaarrede gaf voor/itter een overzicht van hej vorige seizoen,
waarbij hij constateerde dat dit over het geheel genomen goed was ge*
weest.

Het jaar 1958 is echter een heel hij*
/onder jaar voor de 'Z>HV, want dan
•wordt het grote congres in hotel
Bouwes gehouden. Dit congres valt
i>amen met de viering van het 50*
jarig bestaan van de afdeling.
Nog altijd wordt m Zandvoort de
algemene klacht geuit — aldus de
heer Hildering — dat er in het sei*
/oen „zo weinig te beleven valt".
En hij lanceerde nogmaals de idee
om hier — evenals in het buitenland
— een soort „kurtax" te heffen, om
daardoor een tonds ie verkrijgen,
waaruil de kosten van heel wat eve*
nementen kunnen worden bestreden.
In tegenstelling tot de/e idee, waar»
dcor dus de gelden van de gasten
moeten komen — gaf een der leden
in de rondvraag de suggestie om de
eigen inwoners, met narne de hoiel*
iers, pensionhouders, kamcrverhuurs
ders en winkeliers, l % van hun sei=
zocnomzet te laten betalen voor het*
/elfde doel.

Een variant hierop was weer een
andere suggestie, die enige tijd gele»
den in 'het Zandvoorts Nieuwsblad
werd gedaan (en die door een lid
in de belangstelling van het bestuur
werd aanbevolen). Men ging hier
van de verwachting uit dat er in
heel Zandvoort toch ongeveer . .^0
ingezetenen moeten te vinden zijn,
die f 5Q,: per jaar pur persoon kun=
nen opbrengen ,om gedurende de
drie seizoenmaandcn dus ƒ 15000.—
ter beschikking te hebben, waardoor
een belangrijke -bijdrage aan het
arnusemcntsleven van de badplaats
/:ou worden geleverd. Dit komt de
desbetreffende contribuanten op
rcnd een gulden per -week en met
/' 5000,— voor elk der seizoenmaan*
den zou men inderdaad een uitste*
kende representatie van Zandvoorf
on hei gebied van de seizoen*verma*
ktlijkheden bewerkstelligen.

Een daartoe op te richten comité
/ou zich — in samenwerking met
Touring Zandvoort — tot de burgerij
wenden

Voorzitter deed nog een interes*
santé mededeling betreffende de
voor Zandvoort zo denigrerende op*
merking in een geschrift van de
ANWB. In een artikel werd Zand*
voort als een .ongastvrije gemeente'
betiteld. Men heeft zich zowel tot
de burgemeester als tot Touring
Zandvoort gewend, met het verzoek
om zo mogelijk onheldering te krijs
gen van AN'WB*zijde. (Volgens onze
burgemeester, aldus voorzitter, /al
het wel een drukfout zijn!) Maar
men was het er toch wel over eens
dat deze .drukfout" niet in de fol*
ders of gidsen voor het jaar 1958
/ou moeten voorkomen!

Inzake liet uit te brengen advies

aan de gemeente- over de winkelslui*
tling is volledige overeenstemming
bereikt met „De Hanze". Voorge*
steld wordt nu ecu algehele openstel*
ling van l mei lot l oktober, plus 2
bollenzondagen en de twee laatste
weken van september voor de be*
drijven, die open mogen zijn. (Cho*
colaterieên, sigaren* en sigaretten»
winkels e.d.)
In het bestuur werd de hr il. S. Dik*
ker opgenomen ter vervulling van
de vakature, ontstaan door het af*
scheid van mevr. A. Blaauboer die
16 jr lang 'n bestuursfunctie vervuld
heeft. In vriendelijke bewoordingen
werd mevr. Blaauboer toegesproken
door de heer Hildering, die haar het
speldje voor het erelidmaatschap en
een boeket bloemen overhandigde.
Ook de heer "Wiaterdrinker maakte
gewag van de prettige wijze, waaróp
mevr. Blaauboer altijd haar taak
heeft vervuld en hij bood haar een
plant aan.

(Mevr. Blaauboer dankte zowel be*
stuur als leden voor het vertrouwen
dat men in haar heeft gesteld. Zij
zeide dat zij haar werk altijd met
grote liefde 'heeft gedaan, maar dat
/ij nu plaats wilde maken voor een
jongere. (Zij had gaarne wederom
een vrouw in het bestuur gezien!)

'Na de gebruikelijke verslagen \ an
kascommissie, secretaris en penning*
meesier werden mededelingen go*
daan over de aanstaande festivitei*
ten ter gelegenheid van het 50*jarig
bestaan van de-'-ufdeling.

De heer Schaap deelde mede dat
na 32 uren vergaderen (waarschijn*
lijk niet aan één stuk!) het volgende
schema was opgesteld:

l mei: opening van de herdenking
50 jarig bestaan; 'kranslegging op de
graven van oud*bestuurslcden; des
middags receptie.

5—6 mei: congres in hotel Bouwes
waarbij naar alle waarschijnlijkheid
minister Zijlstra aanwezig zal zijn.
Na het officiële «edeelte, dat beslo*
ten wordt met een officiële on t*
vangst ten raadhuize, volgt 'n diner
en daarna een groot nachtieest,
•waaraan diverse artisten van naam
hun medewerking zullen verlenen.
Gedurende de volgende dagen zul*
Ier diverse verenigingen acte de pre*
sence geven: „De Wurf". de Accor*
deonvcrenigin1*. het Zandv. Mannen*
koor, de 'Muziekkapel, de „Stem des
Volks", de Reddingsbrigade, OSS.
Er zullen turndemonstraties plaats*
vinden, terwiil de judoka's van de
heer Buchèl proeven van bun vaar*
digh'eid zullen afleggen.

De WiNF zal kinderspelen orga*
niseren en de leden van het brand*
weerkorps zullen demonstratief
spuiien. Een wedstrijd voor dieren*

W.&J& K

De in Zandvoort woonachtige tekenaar
Pieter Ciltdy heeft een uitnodiging van
hel Ministerie van onderwijs, kunsten en
wetenschappen aanvaard, om deel te nemen
aan de vijfde internationale expositie van
tekeningen en etsen; deMostra internazio-.
nale di blanco e nero, die het komende
voorjaar in Lugano (Zwitserland) zal wor:
den gehouden.
Deze tentoonstelling, een trefpunt van het
werk van hedendaagse tekenaars uit tal
v<in Europese landen, wordt op dinsdag

" 2 april officieel geopend m Vtlla Ciani,
en is tot 15 juni voor hel publiek toegankelijk.
Een jury onder voorzitterschap van Aldo Patocchi en waarin Bernhard
Degenhart, Jean Leymarie. France Mihelic en Lnmberlo Vitali zitting
hebben zal hel werk v&n de deelnemers beoordelen.
Dit es de tweede internationale tentoonstelling in korte tijd waarvoor
Pieter Oiltay een uitnodiging heeft ontvangen. In de maand juni van het
vorig jaar nam Giltay, eveneens door tussenkomst van het Ministerie
ran O., K. en W., deel aan een internationale expositie van lekenaars in
Florence, georganiseerd door de Comptfgnia Fiorentina del Paiolo. Op
deze expositie trokken de kwaliteit'en van zijn werk, tussen de inzendin-
gen ivan tekenaars uil Frankrijk. Engeland, Italië, Duitsland en Zwitser:
land, de aandacht van krifidi en bezoekers.
t-n Zandvoorf? Het verhaal wordt bijzonder eentonig maar langzamer:
hand ook bijzonder beschamend. De gemeente die het predicaat „inler:
nationaal" voor Zich opeist, negeert nog steeds het werk van deze kun:
stenaar.
Expositieruimte is niet beschikbaar en het beheer over de bunker, die
de tekenaar als atelier had ingeriicht. werd hem door het gemeentebestuur
ontnomen.
De badplaats gaat liever voort met te dromen over irriele projecten en
verwaarloost hetgeen binnen haar bereik ligt.

liefhebbers: een prijs voor de best
verzorgde hond wordt uitgeloofd!

Maar het origineelste is wel de
prijsvraag, die omschreven wordt in
de speciale feestkranl. welke op een
nader Ie bepalen datum (van 1*10
mei) als bijlage in de twee plaatse»
lijke bladen wordt ingesloten.

.Van de deelnemende winkeliers
wordt een pasfoto afgedrukt en dan
moet ihet publiek raden hoe zwaar
de man (vrouw?) in 'kwestie weegt!
9 mei worden de deelnemers in het
openbaar op het Raadhuisplein ge*
wogen (Dat er niemand te
licht bevonden moge worden!) De
Tiroler*kat>el zal er dan ook zijn.

Natuurlijk zullen de winkelstralen
hun gebruikelijke feeslverlichting
hebben en misschien worden raad*
huis en Hervormde kerk wel in
schijnwerperlicht gezet. Polygoon
zal zeker aandacht besteden aan
deze dagen en aan de Ned. Televisie
Stichting is inmiddels gevraagd hei»
zelfde te doen. 'De bussen van de
NZ'HVIM worden waarschijnlijk ge»
pavoiseerd en de hele feestvierderij
wordt 10 mei besloten met een grote
feestavond voor alle leden.

Een leuk intermezzo was het film*
pje over het 40*jarig bestaan van de
ZHV in 1948, dat op het laatsts
ogenblik ergens vandaan was opge»
doken en dat bereidwillig door de
heer P. F. Drommel werd gedraaid.
Vele grappige opnamen van de re*
ceptie en van het gehouden kinder*
bloemencorso ontlokten enthousias*
te bijvalsbetuigingen aan de aanwe*
zigen.

Een geanimeerde rondvraag mei
een overmaat aan spraakwater be*
sloot even over middernacht deze
gezellige jaarvergadering.

Watergetij den
•H.W. L.W. H.W. L.W. strand

februari berijdbaar

2 1.53 10.— 14.12 22.- 6.00*12.-
3 2.44 10.30 15.— 23.- 6.30*13.-
4 3.31 11.30 15.42 2.5.30 6.30*13.30
5 4.14 12.- 16.25 -.- 8.00*14.30
6 4.54 0.30 17.08 13.— 9.00*15.-
7 5.36 1.— 17.53 13.30 9.30=16.-
8 6.21 2.- 18.39 14.30 10.30*16.30

Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

40 ta&tpia!ze,n. in.

het komt zelden
voor ddt een polili:
cus na zijn verkie:
zingstournee er toe
besluit zijn toespra:
ken te bundelen en
in boekvorm uit te
geven.

Propaganda:redevoeringen, afgestemd
on 'n massaal gehoor, zijn over het
algemeen weinig geschikt om na hel
beluisteren, in de intimiteit van het
woonvertrek te worden gelezen en
herlezen. Een politieke rede die na
het uitspreken nog een lang leven
is beschoren m boekvorm, blijft een
uitzondering.
Met het in druk verschijnen van
redevoeringen loopt een politicus
bovendien het niet denkbeeldige ri*
s;co tussen de regels door te vallen
e,7 zich lelijk te kneuzen.
Dat kan fnuikende gevolgen hebben,
niet alleen voor de politieke toe:
komst van de schrijver, maar ook
voor de richting die hij voorstaat.

Adlai Stevenson, oud:gouverneur van
de staat llinois en tweemaal demo*
cratisch candidaat voor het Ameri:
kaanse presidentschap is een politis
cus die deze confrontatie op papier
aandurft.

In zijn jongste boek „The ne\v
America" heeft hij een veertigtal
toespraken bijeengebracht, die hij
heeft gehouden tijdens zijn laatste
verkiezingstournee door de Verenig:
de Staten in 1956
Een van de meest boeiende aspect
ten van deze verkiezingslectuur ïs
de politieke rijpheid van ds auteur,
die zijn toehoorder en lezer als het
ware dwinet met hem mee te den:
ken over de problemen.
Zijn redevoeringen die tal van vraag
stukken behandelen waarmee de hè*
dendaagse democratie te maken
heeft zijn stuk voor stuk uitdagin:
gen aan het adres van zijn landge:
noten. ~• *
Bij het lezen van de verkiezingstoe:
spraken die hij in 1956 heeft gehèu:
den wordt hel duidelijk dat Steven:
son meer van zijn toehoorders heeft

gevraagd dan -een gedwee luisteren
en enthousiaste bijval.
Hij verkoos volwassenheid boven
een vaderlijke vermaning of een ven
lederende familie:reunie. Zijn toe:
spraken kan men lezen als een dia:
loog tussen hem en zijn landgeno:
ten. Hij heeft de Amerikanen die
„politieke fondsen" hadden belegd
in raketbasis en H:bom:experimen:
ten zeker niet gespaard en hen ge;
wezen op een tekort aan geestelijke
n eerbaarheid.
Dat Stevenson niet schroomde ver:
keerde begrippen omtrent vader:
landsliefde en nationale trots aan te
lasten in een periode van zelfover:
schatting blijkt wel uit de volgende
woorden, die hij sprak tijdens een
bijeenkomst van Amerikaanse oud:
strijders:

„Het komt mij voor, dat -ware va:
derlandsliefde gebaseerd is op ver:
c/raag/aamheid en een grote mate
van bescheidenheid. Er zijn er onder
ons, die de „vaderlandsliefde" ge:
bruiken als een knuppel om andere
Amerikanen mee te lijf te gaan.
Wal kunnen wij voor goeds zeggen
van de man die zich -een patriot
noemt, maar vindt dat een Neger,
een Jood, een Katholiek of een Ame:
nkaan van Japanse afkomst minder
Amerikaan is dan hijzelf?
Dat is verraad aan ons hoogste be:
ginsel, het geloof in de persoonlijke
vrijheid en gelijkheid, dat altijd hart
en ziel van de Amerikaanse idee is
geweest. Dit geldt evenzeer voor de
ontkenning van het recht om er een
afwijkende mening op na te houden,
van de vrijheid voor iedereen om te
denken zoals hij verkiest.
Het is een oude en afschuwelijke
hi.arkloverii om de vrijheid van de
geest te willen treffen met de vuist
van de vaderlandsliefde."
Stevenson bewst met zijn bloem'
lezing verkiezingstoespraken dat po:
litieke speeches zeker geen verveten:
de lectuur behoeft te 'zijn, maar dat

' zij boeiende en leerzame bladzijden
kunnen opleveren wanneer men niet
meehuilt met de stemmen uit het
bos en zelf het woord neemt.
Het woord dat gelezen kan worden.

Spaanse charme in volkslied
in avond Instituut voor Arbeidersontwikkeling

De afdeling Zandvoort van het Instituut voor Arbeiders=Ontwikkeling
gaat onverstoorbaar voort met het organiseren van uitstekende avon*
den, ondanks de weinige belangstellig van de /ijde van het publiek.
(Hel is bijna onbegrijpelijk dat de door het bestuur van dit instituut
aangeboden lezingen, causerieën, filmvoorstellingen en kunstavonden niet
door een groot aantal belangstellenden worden bezocht. Eigenlijk moest
de grootste zaal van 'Zandvoort te klein zijn. En toch.. . . langzamerhand
wordt het intieme zaaltje in de Brugstraat legendarisch. 'De kleine kern
van getrouwen wordt daar altijd geboeid of onder de indruk gebracht
door het peil der programma's.

Een avond als woensdag j.l. werd ge*
geven, zullen de ongeveer twintig
aanwezigen niet licht vergeten. En
het mag dan wel zijn, .zoals de voor*
zitter de 'heer A. Ouwen, opmerkte
dat de televisie een enorme zuig*
kracht bezit en tallozen binnens*
kamers houdt, het stellen van een
daad, het persoonlijk heen gaan naar
een werkelijk evenement op kunst*
gebied en daar volstrekt in te war*
den opgenomen lijkt ons vaa groter
waarde te zijn. Alleen al 'het feit dat
men niet passief neer zit, maar door
het positieve gebaar van naar de
kunstuiting te willen gaan, betekent
in zekere zin een offer!

Zeker, men moet er wat voor over
hebben. En wat men er voor terug
krijgt, is een bezit, dat men telken*
male met een verrukte glimlach
koestert.

M'evr. E. van Gastercn*Mcnagc
Challa, echtgenote van de grote to*
neelspeler Louis van Gasteren (Ned.
Comedic) heeft woensdagavond j.l.
een bijna simpel praatje gehouden
over Spanje aan welk land zij kenne*
lijk haar hart heeft verpand. Zij
heeft langer dan een uur verteld
over het Spaanse volk, dat nog de
weemoed in 'hel hart draagt van de
tragische broederstrijd, nu ruim twin*
tig jaar geleden, een volk dat leeft
en werkt onder een regiem, dat het
nauwelijks au gerieux neemt en dat
gebukt gaat onder onvoorstelbare
armoede. -Ofschoon Franco's greep
lang niet zo vast meer is als voor*
heen — er ds momentcel veel open*
lijke critiek — komt de Spanjaard er
niet spoedig toe zich collectief te
verzetten, want daartoe ontbreekt
•hem het inzicht. 37 % van de bevol*
'king is analphabeet. Maar de Span-
'jaarden hebben iets, wat wij, Neder*

landers vaak ontberen. Zij hebben
werkelijke en waarachtige cultuur, 'n
innerlijke cultuur, die ie niet kunt
aanleren! Mevr. van Gasteren had
van dit gebrek aan innerlijke bescha*
ving bij vele Nederlanders een
typerend voorbeeld. Zij ver/.org>
de eens een avond als deze voor de
.leerlingen van drie middelbare scho*
len in het oosten des lands. O"> een
gegeven ogenblik begon het enkelen
zeker te vervelen en zij vertrokken
uit de zaal, luid hun misnoegen te
kennen gevend! Kijk, zei me\ r.
van Gasteren, dit zou een Spaans
kind nooit van /'n leven gedaan
hebben! Zij gaf de raad toch vooral
Don Quichotte van Servantes te Ie*
zen. „Als U dit waardevolle werk
nog niet hebt gelezen", zei ze, dan
benijd ik U, want dan moet ge het
nog doen!"

De Spanjaard 'is gastvrij. Ilij ont*
haalt je koninklijk en bewijst ge
hem een dienst, dan wil hij voor
geen goud ,,in het krijt blijven
staan". Een typisch gebaar, een be*
Icefdheidsvorm bij de Spanjaarden
is hun gezegde: „Mag ik 'U mijn eten
aanbieden?" oh „'Mijn huis is hel
uwe!" U moet vooral niet — zo zei
mevr. van iGasteren — deze woor*
den op hun letierlijke betekenis ne*
men!

'Na de pauze kwam de spreekster
tot de hoofdschotel van haar cause*
rie: de volkskunst bij de Spanjaar*
den: het geïmproviseerde lied of
volksgedicht. Dezo verzen, coplas
geheten, worden spontaan gemaakt.
Men moet zich voorstellen dat de
meeste Spanjaarden niet kunnen Ie*
zen of schrijven, maar zij maken tij*
dens bijeenkomsten ongelofelijk
schone verzen, waarbij deze igezon*
gen worden.

Soms wordt er ook op geüanst en
men begeleidt ze met gitaarmuziek.

Mevr. van Gasteren heeft ze ge*
zongen op onnavolgbare wijze, met
een warme altstem en zij werd bege*
leid door een begaafde jonge gita*
rist, Pieter v.d. Staak, die een virtu*
oos op dit instrument bleek te zijn.
Hij is een leerling van Andrés Se*
govia, de wereldberoemde Spaanse
gitarist, die de gitaar als concert*
instiument betekenis heeft gegeven.

Gewoonlijk zijn de coplas simpele
vierregelige versjes, soms weemoe*
dig, maar leutig en met een groot
gevoel voor humor. Op alle mo*
gelijke onderwerpen worden deze
liedjes gemaakt, maar het zijn voor*
al de lictdesbetrekkingen tussen een
jongen en een meisje! Soms zijn ze
ondeugend:

'Een priester sprak: JR bent slank
als een anjelier

iberwaarde, sprak het meisje, —
die wooroen staan vast niet

in uw -brevier!
Na een tweetal knappe impro*

visaties, gespeeld door Pieter v.d.
Maak, zong mevr. v. Gasteren en*
kele volksliedjes, waarvan wij er
enkele vermelden: Zie je daar die
vier muilezeldnivers? 'Die ene,
met de bruine muilezel is mVi liefje!

Oh ik vergis me, 't is m'n
zwager!

Treurig klonk het „Men zegt al*
lijd, als mensen elkaar lang niet zien,
vergeten /e elkaar." En onderne*
mend: „Ik heb mijn hart gegeven
aan drie Moorse meisjes: Ashai
Fatima en Marienne!

Lu dan het bijna verbeten pleidooi
voor het „witte leven": Ik hou' niet
van zwart Leve de kleur wit!..
Zwarl vind ik treurig Héél on*
deugend was de tekst van het Anda*
lusischc liedje: „Een oude vrijster
kost een kwartje.. En jonge: twee
kwartjes Omdat ik geen geld
heb, ga ik maar naar de oude. Kit*
tel me niet, want dan krijg ik een
kleur!"

Een meesterlijke „joia" (volksdans
uit Aragpn) speelde P. v.d. Staak,
waarbij hij achtereenvolgens een fluit
een trommel en een doelzak imi*
teerde.

En daarna zong mevr. van Gaste*
ren weer Zo werd dit optreden
van deze twee mensen een avond van
zwaarmoedige ernst en van onopge*
smukte, kinderlijke vreugde een.
avond, overgoten met de vurigheid
van het Spaanse temperament, maar
ook vol van bewogenheid en een te*
derheid, die de adem soms even deed
stokken.

H.W.



Mensen en zaken
Waar gaan we heen?

Met de regelmaat van een klok ma»
ken de kranten melding van moord*
zaken, de een gruwelijker dan de
andere....

„Man schiet vrouw dood"; „.Ia*
loerse man slaat z'n echtgenote de
schedel in"; „Jonnen (21) doodt
meisje"

Het wordt een trieste' lijst, wan*
neer men deze gevallen eens van
een jaar zou verzamelen.

Verleden week heeft een vader
/'n drie jonge kinderen vergast.

iHet is meestal zo, dat men bij een
moord op een volwassene weliswaar
de tragiek van het gebeuren onder;
scheidt, maar toch minder geroerd
wordt dan bij de dood, de geweldda»
dige dood van drie kinderen.

Men heeft \ve\ eens gezegd dat
een man, die in dronkenschap een
mens aanrijdt met z'n auto, een
moordenaar is, maar — voor de
rechter komend — werd er een von»
nis 'uitgesproken, waarbij de man
veroordeeld werd
door schuld".

wegens „dood

Dood door schuld is iets anders
dan moord Bij moord heeit men
het vooropgezette doel een mede»
mens van het leven te beroven.

Menselijke verhoudingen kunnen
vaak op vreselijke wijze verminkt
worden door onwil, onwetendheid,
onbeheerstheid. Niemand kan lezen
in de ziel van een ander. En zelfs
de psychiater, op grond van wiens
rapport een mens „ontoerckenings*
vatbaar" wordt verklaard, kan nooit
zeggen dat hii de zielctoestand van
zo'n mens door en door kent. Ook
in de psychiatrie werkt men met
hypotesen en vermoedens.

De man, die verleden week in een
Amsterdamse volksbuurt — na een
twist met z'n vrouw zijn drie
kinderen van het leven berooide,
was onder invloed van sterke
diank. Drankmisbruik komt vaker
voor en overal waar dij optreedt,
leat het een spoor van leed en el»
lende na. En wanreer straks het
psychiatrisch rapport over deze on»
gelukkige moordenaar een bijiu
ambtelijke weergave van een ort»
bpoord mensenleven te /ien gcett,
clan vraagt men zich af hoe diep
een mens kan zinken.

Iemand maakie de opmerking:
men zou deze man nu ook maar in
een gascel moeten stoppen. .. Het
is een geëmotioneerde icactie op
een vreselijke daad, die zichzelf het
meeste straft.

Geen menselijke rechter -«al een
zwaarder vonnis kunnen uitspreken
dan deze man over zichzelf heeft
afgeroepen.

Maar ook al zou men deze vader
het leven benemen, heeft men daar»
mee recht gedaan aan drie onschul»
dige kinderen? i

Wel zouden wij met alle kracht
die in ons 'is, moeten streven naar
sanering van de maatschappij en
haar moeten zuiveren van de vloek
van 'het drankmisbruik. Tn acht van
de tien „moordzaken" staat een
door alcohol ondermijnd streefver»
mogen op de achtergrond. Daar zou
men de samenleving van moeten
bevrijden. 'Niet door een algeheel
„alcoholverbod", de /.g. droogleg»
ging, maar door stelselmatige op»
voeding in gezin en op school iot
menswaardigheid, tot eerbied voor
het leven tevens.

Een walgelijke moord als deze.
v.-aarbij drie kinderen weerlo/c
slachtoffers zijn, is eigenlijk een
vergrijp tegen de menselijke waar»
digheid.

Waar gaan we heen wanneer deze
•waardigheid steeds maar weer aan»
gerand wordt door bruten en dronk»
aards?

MO'MUS.

(Adv.)

en rneumatische pijnen
wrijft U weg met

Zegels met geschiedenis
Op verzoek van verzamelaars heett
het 'Postmuseum in Den Haag zijn
keurtentoonstelling van kostbaarhe»
den uit de collectie ,,'Nederland"
uitgebreid met zeldzaamhedcn van
de Overzeese 'rijksdelen, waarvan
sommige zelfs OT> internationale ex»
posities zelden of nooit worden aan»
getroffen. O.m. is een plaatrecon»
structie Ned. Indië 1864 te zien van
de 'Engelse collectionneur Warren.
Vermoedelijk heeft tot nu toe geen
Nederlander zic'h aan een dergelijk
werk gewaagd. Van Suriname en
Curacao zijn er o.m. zeldzame ze»
gelvellen. De expositie is opgesteld
in de speciale post/.egelgalerjj van
het museum.

In „Zomer/tref"

Nieuwe Horecanenrevue
„Hier zijn we weer"

Gisteravond gaf 't cabarelgezelschap „De 'Horecanen" in Zomerlust" voor
een goed bezette zaal een opvoering van de cabaret»revue „Hier zijn we
weer". Voor zover U het nog niet weet, „De iHoiecanen" zijn leden
van de Nederlandse Bond van Hotel café» en restaurantpersoneel. On»
der leiding van Ben 'Fijma bewezen ze ook op de planken en zonder ser»
vei en dienblad, het hun gasten best naar de zin te kunnen maken. Zij
brachten ruim twee uur lang een vrolijk programma over het voet»
licht.

Cabaret is in Nederland een ris»
kante zaak. Beroepsartistcn onder»
vonden dit menigmaal tot hun scha»
de en schande, de gave een zaal „te
bespelen" is lang niet 'iedereen aan»
geboren. Gaan amateurs een stap in
de richting van het cabaret wagen
dan is dubbele voorzichtigheid dus
geboden. 'Natuurlijk, zij doen het uit
liefhebberij of als bijverdienste, maar
dit heeft het voordeel dat zij zich
dingen kunnen permiteren die een
beroepsartiest om den brode moet
laten. Het Amsterdams Studenten
Cabaret is hiervan een voorbeeld.

Aan de andere zijde bestaat er bij
vele amateurs dé verleiding bekcn<J?
heid te krijgen in eigen omgeving,
bekendheid die dan meestal verkrc»
gen wordt met goedkope lol en gein.
Mei cabaret heeft zulk een optreden
dan meestal weinig meer te maken.

Gelukkig blijken „De Horecanen"
zich van dit alles terdege bewust,
want het gisteravond geboden pro»
gramma bereikte over het, algemeen
een bevredigend peil. 'Eén ding heb»
ben deze serveersters, obers en keil»
ners al in hun voordeel — de omgang
met publiek is hen vertrouwd.

Het is te merken aan de vrijmoe»
digheid waarmee zij zich over het
toneel bewegen. Een tweede voo.r»
deel van „De 'Horecanen": In Ben
Fijma en Piet de Vos hebben zij een
stel troeven die vele andere groepen
hun zullen benijden. Wat deze twee,
tezamen of afzonderlijk, ten beste
gaven was het aanzien en aanhoren
waard. Daarom was 't zo bijzonder
jammer dat Piet de Vos de zeer gun»
siige indruk een deukje gaf door als
„dorps»omroeper" ie verschijnen.
Maar daar staan tegenover de prima
voorgedragen ode aan „De Vrouwen
van thans" en zijn verlangen naar
„Alva's tiende penning" in plaats van
hetgeen nu de fiscus eist.

Ben 'Fijma beet na de proloog (met
gesloten doek!) de spits af en zijn
conference berustte op grappige
woordspelingen. Zijn aandeel in de
schetsjes „Parijs" en-'vooral als eer.
der „Werksters" was voortreffelijk.
I u de schetsen wol nni t-rmnvens OOK
Alie Bol op, met rake types, Riek
Kok, Tine van Zuthem en 'Wim Kok
leverden hierin ook verdienstelijke
bijdragen.

Voor de pauze waren er ook twee
muzikale nummers. Straatmuzikan»
ten 'Piet Storm en Gerard Nijkamp
(met accordeon) vertelden de hel»
dendaden van ,.De Smokkelaar" en
oogstten veel succes met „Kleine
Schooier".

Tiny ven Zuthem vertederde de
zaal met „Bambino"', en zong als
contrast een levendige ode aan „Salz»
kammergut". Annie Weber begeleid»
de haar en 'het gehele ensemble, uit»
stekend.

'NTa de pauze was men de gast in

„Mulleoord", een badplaats in het
bezit van een rustiek pleintje. Het
fraaie decor van de heer Sluisdam
liet er geen twijfel over bestaan —
dit kon alleen maar het Kerkplein
zijn. In een zitting van de gemeente»
raad, voorgezeten door mr. Fijma,
werd vergunning verleend voor 't
openen van 'n 4e patates tent. Me»
vrouw en de drie heren besloten
toen meteen maar het geheel voort»
aan „Frituurplein" te dopen. Men
wilde in een revue de ontwikkeling
van „het" plein laten zien door de
jaren — men wilde vooruit kijken en

streven naar internationale bekend»
heid (Conferentie der Grote Vier in
MulleoordO — men wilde handel,
men wilde misschien wat te veel met
deze revue. Want men 'kan teksten
en liedjes aaneenrijgen, 'n orkest wat
Jaten spelen en iHenny !Meyers een
(erg aardipl dansje laten maken —
een goedlopende revue vereist tem»
po.

Op sommige ogenblikken ver»
dween dit tempo, en was de samen»
hang een beetje zoek. Met de/e po»
ging hebben „De Horecanen" echter
bewezen dat ze wat in hun mars heb»
ben en werk kunnen verzetten als
het nodig is, met enthousiasme en
(amateur)vakmanschap. Een klinken»
de finale, waarin de lof werd gezon»
gen van Frankrijk, Duitsland, Enge»
land en Rusland werd door de toe»
schouwers enthousiast ontvangen,
terwijl de ode aan 'Zaïndvoort de
muren van 'Zomerlust deed trillen.

Cr.

Aan het eind van de avond meen»
de men een „open brief aan presi»
dent Soekarno" als passende noot te
moeien inlassen, liedere 'Nederlander
is in gedachten bij de landgenoten in
Indonesië. iDat men het graf van een
gesneuvelde soldaat meent te moe»
ten onderbrengen in een niet anders
dan met „sentimenteel" te omschrij»
ven nummer is naai- mijn mening
volkomen misplaatst, hoe goed de
bedoeling ook mag zijn. (Vers/agg.)

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

'anaf zaterdag 12 uur t/m maandag»
ïiorgen 8 uur:

Doktoren:
Dr J. van der Meer .
Julianaweg la hoek Kostverloren»

Wijkzuster:
Zuster A. Hoogenbosch
Julianaweg 25, telefoon 2826.

Zondag 2 februari
Dierenarts J. Jongkind, Kenau»
park 13, 'Haarlem, tel. 14524.

Apotheek:
31 januari—7 februari:
Apotheek Wijnne, Haltestraat 8,
iedere avond vanaf 7 uur en op
de zondag de gehele dag uitslui»
tend geopend voor recepten en
spoedgevallen.

Vrouwen leven en werken
onder de loupe bij de Woodbrookezs te Bentveld

Ik moet gewoon zijn, waar ik ben,
ik moet doen, wat ik doen moet,
ik moet geven, waf ik kan geven,
ik moei leven.

Daar, waar een mens leeft en werkt
geldt, dat hij mens wil zijn in de
volle betekenis van het woord.' An=
ders gezegd: ieder mens, man of
vrouw, heeft nodig een vervulling
van de behoeften van zijn gevoels»
leven in zijn persoonlijke betrekkin»
gen hij heeft de behoefte te leven
in het bewustzijn, dat hij of zij in
de maatschappij een nuttige en zin»
volle plaats inneemt. Dat het op
beide punten nogal eens schort in
onze wereld, weten wij heel goed.

Wanneer de Arbeiders Gemeen»
schap het leven en de arbeid van
de vrouw, met name van de onge»
huwde vrouw, op deze beide punten
dn een weekendcursus wil bespre»
ken, betekent dat niet, dat zij in
het geheel van de maatschappij een
zo grote uitzondering zou zijn te»
midden van mensen, die in hun ar»
beid en leven wel de volledige be»
vrediging zouden vinden. iMaar wel
moet men erkennen dat, ondanks
het feit dat het aandeel van de
vrouw in de maatschappelijke ar»
beid niet .gemist kan worden, zij
toch niet die plaats heeft ontvan»
gen, die zij zou kunnen innemen.
Rondom de arbeid van de vrouw
liggen nog altijd 'een aantal onopge»
loste zaken. Aan de ene kant liggen
de moeilijkheden in de maatschap»
pij zelf, die 'haar zowel in de arbeid
als in het sociale werken niet altijd
volledig accepteert. Aan de andere
kant liggen zij in de vrouw zelf, die
dikwijls door eigen remmingen en
moeilijkheden haar plaats niet weet
te vinden.

Terwille van de vruchtbare dienst

van de vrouw aan het geheel van de
samenleving, ook terwille van de
vouw zelf, willen de Woodbrookers
i.i een cursus de hier liggende pro»
hïematiek openhartig bespreken.
Daar dit het beste geschiedt, waar
mannen en vrouwen samen deze din»
gen doordenken, worden met na»
d: uk mannen én vrouwen tot deze
besprekingen uitgenodigd.

De cursus \vordi gehouden op 8*9

Programma:
zaterdag 17 uur: opening.

19.30 uur: de status van de onge»
huwde vrouw. mej. I van Dalfsen
(gevr.)

zondag 10.15 uur: ontplooiingsmogc»
lijkheden:
a. beroepsmogelijkheden en »on»
mogelijkheden, forumgesprek tus»
sen de dames J. H. v.d. 'Born,
A. Weidema, E. J. Wilzcn»Bruins
en een arbeidsinspectrice.
14.30 uur: b eigen plaats vinden in
werk en leven. mevr. M. 'H. Hoff»
mann, psych.dra.
18 uur: sluiting, broodmaaltijd,
vertrek.

Dat de Woodbrookers in deze week
crdcursus proberen zullen niet il»
leen te praten, maar ook andere fu»
cetten van het mens»zijn naar voren
ts laten komen, is vanzelfsprekend.

Hoofdleiding: mcj. ds 'W. 'H. Buiis

(Adv.)

In blijde Verwachting
Zo heet het Doktersboek met olie raad
voor Moeder en Baby. Gratis bij de
Babyderm Super-Babyset, waarin poe-
der - zalf - olie - zeep - shampoo, ô f 5.90

Weten is gerust zijn

Sport on spoi
„Zandvoortmeeuwen"
Het voeibalprogramma van vorige
week, dat wegens de weersgesteld»
heid werd afgelast is in zijn geheel
naar dit weekeinde opgeschoven.

Programma zondag 2 februari:

Zandvoortm. 2-DBM 2.
Zandv.m. 3-Onze Gezellen 2
Onze Gezellen 3-Zand\m. 5

2.30 u.
12 u.
12 u.

ZandVJn. 6-Spaarnev. 3 9.45 u.
* Van der Aart-^eker-tournooi

Ie Winnaars-ronde:
HFC jun.-Zandv.m. jun. a 9.45 u.
Gewone competitie:
VI. Vogels jun. a-Zandv.m. jun. b2 u.
Zandv.m. jun. c-HFC jun e 9.45 u.

Programma zaterdag l februari:

Zandvoortm.-SVOW 3.30 U.
Zandvjn. 2-IJmuiden 5 3 11.
SIZO 5-Zandv.m. 3 3 u.
Schoten adsp. a-Zandv.m. a 3 u.
Zandv.m. adsp. b-RCH b 3 u.
THB adsp. a-Zand-v.ni. c 3 'il.
Haarlem adsp. e-Zandv.m. d 3 u.
Halfweg adsp. b-Zandv.m. e 3 u.
Zandv.m. adsp. c-Spaarndam a 3 u.

(Ad v.)

het gezonde gebaar:
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R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Programma voor zaterdag l febr.
205 Alliance adsp. d»TZ>B b 3 u.

'Voor zondag 2 februari:
26 DSS 2»TZB l 12 u
57 Hillegom 5»TZB 2 12 u.
77 Concordia 5»TZB 3 2.30 u.
80 TZB 4»THB 7 12-u.

119 TZB jun.=SHS jun. 2 u.

Zandvoorfse Korfbalclub
Het adspiranlenlwaalrtal van de

Zandvoortse Korfbalclub gaat zater»
dagmiddag naar Haarlem om Auro»
ra c te ontmoeten. De wedstrijd be»
gint om 2.45 uur.

•Het eerste twaalftal krijgt 'Nieuw
Flora 3 op bezoek. Men zal zijn best
moeten doen want de achterstand
op Oosthoek bedraagt slechts één
punt. De wedstrijd begint om half elf

iHet derde twaalftal komt zondag»
middag om 2.15 uur tegen OosthoeK
4 in *Haarlem uit.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Het bestuur van OSS besloot de

54e jaarvergadering te doen plaaits»
vinden op maandag 24 maart a.s. in
gebouw „Zomerlust". Behalve de ge»
bruikelijke verslagen van secrctares»
se en penningmeester, vermeldt de
agenda verkiezing van bestuurs» en
commissieleden, waarvan de laatste
jaarlijks aftredend zijn. Van het be»
stuur treden periodiek af mevr. E.
van 'Luyk»Veltkamp en de heer D.
de Leeuw (die voorlopig de plaats
van de heer D. Spaans heeft ingeno»
men.)

De clubavond werd vastgesteld op
15 maart a.s. eveneens in gebouw
„Zomerlust".

De 'bondsoefening (dames en meis»

'jes) zal op 8 februari in Haarlem
nogmaals worden gedemonstreerd
De leden, die hieraan deelnemen
zullen alsnog worden aangewezen.

Op 15 februari a.s. zullen in Haar»
lem 'kamnioenwedstrijden toesteltur;
nen voor jongens plaatsvinden. Voor
deelname van OSS zal de technische
commissie met de leider overleg pies
gen.
Afd. Volleybal.

'De dames hebben nog steeds suc»
ces. Santpoort werd deze week mei
3»0 verslagen.

Woensdag 5 februari spelen alle
OSS»ploegen weer.
Dames: Set up 2»OSS 2, 20.30 uur.

OSS l»PSViH, 21.15 uur.
Heren: Electra 2»OSS, 20 uur.

K.J.C. „Noord"
Woensdag 22 jan. speelde KJC

Zandvoort de 2e ronde voor hè
maandelijkse clubkampioenschap.

N r. l werd J. Versteege; 2e D
Grim; 3e ' . Ceuzenbroek; 4c P
Paap Azn.

Damnieuws
Na de beslissingswedstrijd Hillcgon
tegen Zandvoort d.d. 15 januari j.l.
welke na een zeer enerverende strijc
in een gelijk spel eindigde, volgt de
ze week opnieuw een ontmoeting
tegen Hillegom eveneens te Heem
stede in „Nieuw Berkenrode'"

'Mét de gemiste kans tegen „Sta
biel" is dit dus de derde maal da
de 'Zandvoortse dammers de strijc
op het 100 ruitenbord gaan aanbin
den om een plaats in de Ie klasse
van district Kennemerland.

Prinses Rozelijn
Onder auspiciën van de speeltuin
vereniging „'Kindervreugd" word
op zaterdag 15 februari in theater
'Monopole voor de jeugd de kinder
operette Prinses Rozelijn opgevoerd

P R E D I K B E U R T E N

Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 2 februari

10.30 uur: ds. C. de Ru.
19 uur: jeugddienst. Os. 'G. van
Leeuwen, studentcnpredikant te
Amsterdam.

Jeugdkapel om 'half elf in „De wit te
zwaan", Dorpsplein 2.
Spr. de heer P. K. v.d. Houten.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 2 februari

10.30 uur: ds. A. J. Snaaijer ui l
'Haarlem.

Het huis in de duinen (uitsluitend
voor de bewoners van het huis):
19.30 'uur: ds. J. Heidinga uit
Haarlem.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmaweg

Zondag 2 februari
10 en 17 uur: ds. A. de Ruiter.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht

Zondags H.H. Missen om 7.30»
9 uur Hoogmis en 111 uur; Lof om
7 uur. "

In de week HJH. Missen om 7 uur
en 7.45 uur. Lof om 7.38 uur.

Ned. Chr. Gemeenschapsband
Dinsdag 4 februari

15 uur: samenkomst m „Pniël",
Zuiderstraat 3.
Spr. (H. Veldkamp, evangelist, Den
Haag.

Jehova's getuigen
Woensdag 8 uur: Huisbijbelstu»
die Koninginneweg 44.
Zondag 2»3 uur Wachttorenstudie
Veilinggebouw Dorpsplein.

Humanistisch Verbond

Zondag 2 febr., 9.45 uur: 208 m:
Radiotoespraak door dr. .1. P. vai:
Praag van het Humanistisch Ver»
bond over het onderwerp „Wat doe
jo met je Humanisme?"

Zandvoortse Bridgeclub
De uitslagen van de viertallenwed»

strijden van de teams van de Zand»
voortse Bridgeclub luiden:
Zandvoort l=>Haarlem Nd 2, 50»18
Zandvoort 2»0rlaarlem iNd l 39»45
.Zandvoort 3»Haarlem»Nd 5 64»55
Zandvoort 4»Haarlem N d 26»51
Zandvoort 5»Haarlem Nd 4 57»44

Hedenavond worden in hotel Keur
de volgende wedstrijden gespeeld:
Zandvoort l=Santpoort l
'Zandvoort 2» 1940 2
Zandvoort 3»0?igee 2
Zandvoort 4»Kennemers 3
Zandvoort 5»Figce l

Burgerlijke Stand
24 januari»30 januari 1958

Ondertrouwd: Douwe IBoersma en
Janna Pieternella Wagenvoort; 'Gcr»
rit iBlom en Janny 'Bosman.

Getrouwd: Jan Johannes van der
Weele en 'Neeltje Schuiten; Jan
Schaafsma en Henriëtte Bos; Leen»
dert 'Hendrik Dees en Cornelia Eli»
sabethe Keur.

Overleden: Simon Schouten, oud
92 jaar, gehuwd geweest met Bartina
Wilhelmina Weerman.

Geboren buiten de gemeente: Su»
sanne Jeannctte Elisabeth ter Brug»
gen; Andreas Johaneies Kol; 'Petro»
nella Elisabeth Westers.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee»
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan,
tussen haakjes, achter de naam van
het schip vermeld.
Arfentinië: ms „\Vaterland" 3 febr.
'Brazilië: ms „Argentina" 3 febr.
Canada: m Prins Willem III, 4 febr.

ss „American Ranger" 10 febr.
Ghili: via 'New York, 5 febr.
Indonesië: ms „Weltevreden" 6 febr.
Ned. Antillen: ms „Telamon" 3 febr.
Ned. Nieuw 'Guinea: ms Borneo 6/2
Nieuw Zeeland: via Engeland, 8 feb.
Suriname: ms „Aitis" 5 febr.
önie van Z.Afrika en Z.W. Afrika:

ms .Garnarvon Castle" 8 febr.
Brits 'OostsAfrika: ss „La Bourdon»

inais" 8 febr.



FAMILIEBERICHTEN

Heden overleed, na voorzien
te zijn van de H.H, Sacramen*
ten der Stervenden, na een
langdurig en geduldig gedra*
gen lijden, onze lieve vrouw,
moeder', behuwd; en groot*
moeder

Dorothea Josepha Maria
Koper-Smit

op de leeftijd van 48 jaar.
Lit aller naam:

T. Koper
Zandvoort, jO januari 1958
Van Lcnnepweg 42*JI
De H. Mis van Requiem zal
ge/ongen worden op zaterdag
l februari om 9 uur in de Pa»
rochiekerk van de H.Agatha
te 'Zandvoort, waarna de b e*
grafenis op 'het R.K. Kerkhof
aldaar.
'Rozenkransgebed des avonds
Van Lennepweg 42*11 te ZancU
voort.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding:
3013, 3014 Politie
3100 Politie (alleen v. noodgevallen).
3345 Gemeente Secretarie
2499 Gern. geneesheer, Julianaweg la
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en. Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autora'school „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
3492 „Leico", schoonmaakbedrijf

Marn, van St, Aldegondestr. 3
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
bachs Drukkerö, Achterweg 1.

Tot 5 februari
gaan wij door met onze

geweldige
opruiming
van alle RESTANTEN.

JAPONNEN met kortingen van 20 % tot 50 %,
nog- voorradig in maat 38 tot en met maat 54.

Als extra attractie voor deze laatste
dagen bij iedere japon een paar
MOOIE NYLON KOUSEN CADEAU!

WOLLEN DAMESVESTEN
RESTANTEN HERENOVERHEMDEN

ƒ 9,75
ƒ 5,90

Een prachtig NO-IRON OVERHEMD
strijken beslist overbodig, alle maten

normale prijs ƒ 19,75 nu f 9,95

Dames en 'Heren, komt U eens kijken. Ook voor U is er heslist
iets bij! Zonder enige verplichting kunt U eens informeren en de

nodige artikelen bekijken.

Voor de Wintersport prachtige SKI*TR'UIBN voor dames en heren.

Een uitgebreide collectie dames* en kinder 'LANGE 'BROEKEN
in wol vanaf l 7,45.

MODEaMAGAiZIJN

„DE WAAG"
HALTESTRAIAT 40 TEL. 2087

Gewaarborgde kwaliteiten.
Alle beroemde merkiartikelen voorradig!

Kapsalon Eugène
HOGEWEG 72 * TELEF. 206S
voorheen v. iBaerlestraat Amsterdam
is weer terug uit (Parijs

met de nieuwste modellen!

Daar kunt u heen
Monopole

Zaterdag J en zondag 2 febr., 8 uur:
film „Mijm hart zingt voor jou"

Maandag 3 en dinsdag 4 febr., 8 uur:
film „Kruitdamp"

Woensdag 5 febr., S uur: film „De
grote Caruso".

Zondagmiddag 2 febr., S uur: film
„Schots en scheef".

Vrijdag 31 jan.: gereserveerd voor
„Op .Hoop van Zegen".

Donderdag 6 fe'br.: gereserveerd
voor de afd. Zandvoort v.d. Vara.

Hotel Bouwes
Zaterdags en zondags cabaret pro*
gramma. Orkest: Wim Oly.
Zondags matinee.

*
Stadsschouwburg, Haarlem

Zaterdag l en zondag 2 febr., 8 uur:
Toneelgroep „Theater" met „Gro*
Ie ganzen en kale halzen"

WINKELIERS,
* Maakt reclame

door middel van
de

ZANDVOORTSE
COURANT
Maak steeds tijdig uw
advertentie gereed!

Bridgeclub

BRIDGEN VOOR PLEZIER
Elke DINSDAGAVOND van
7.30—11 uur spelen wij gezel*
lig gereglementeerd wedstrijd*
bridge. Komt U ook eens
kijken in restaurant „Zomer:
lust"? U bent van 'harte wet:
kom!
Inlichtingen verkrijgbaar bij
mevr. des Bouvrie, iBurg. En*
gelbertsstraat 9 en bij de heer
Vleemino, Thorbeekestr. 14,
telefoon 2447.

VACANTIER'UIL
ÏUSSUMsZAN D V O ORT
juli en/of aug (ev. rn, bij*
betaling). Aangeb.: 4 ka*
merflat, vlakbij bos en hei;
vrij uitz., alle comf. 4 sl.pl.
3r. ond. nr. 23 boekh. Esvé
Zandvoort.

FOTO-KINO HAMBURG
Grote Krocht 19 Zandvoort tel. 2510
De AGFA SILETTE RLEINBEELD

van ƒ 139,- voor ƒ 119,--
.Alle merken CAMERA's voorradig!
JAPANSE KIJKERS, prima lenzen!
l c klas vergrotings* en af drukwerk
liet allernieuwste:

Jumbo prints
9/9 cm ƒ 0,251 7/10 ƒ 0,25

Ook verzorgen wij Uw bruids= en
Kindersreportages.

Stofzuigers
EXCELSIOR vanaf ƒ 109.—
HOLLAND KLECTRO 145,-
HOOVER ƒ 210.—

Henk
Schuilenburg

De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

WONI'NGRUUL
Zandvoort*Den Haag

Aangeb. zonn. mod. WO*
NING in Den Haag tegen
dito te Zandvoort. Br. nr.
907 bur. Zandv. Courant.

WONINGRUIL
Amsterdam:Zandvoort

l zitk., 3 slaapk., hal, keu*
ken en war., Hoofdweg
(A'dam*West) 2e etage.
Br. nr. 908 bur. Zandv. Crt

WONINGRUIL
AmsterdamtZandvoori

Aangeb. grote woning in
Zuid. Gevr. vrije woning
in Zandv. of omgeving. Br
nr 906 bur. Zandv. Crt.

Oudere dame zoekt RUS*
T11GE KAMER >uitz. op zee
ged. de zomerm. m, klein
keukengebr. 'Br. m. prijs
mevr. Molenaar*Verkcrk,
Reguliersgracht 74, A'dam.

Gevraagd

net
kosthuis

voor 22*jari"c jongen. Br.
nr 901 bur. iZ.Crt.

Voor de betere

HUISHOUO-
HANDSGHOENEN

DROGISTERJIJ

P. J. Bouwman
Gedipl. drogist

Oranjestraat 7 = telef. 2327

AAN'G. V U L K S W A G E N ,
type 1956 met open dak,
z.g.a.n. Te ber. Ko.stverlo*
renstraat 36

TE KOOP: 4 STOELEN,
z.g.a.n. Burg. Engelbertsstr.
22, niel na 6 uur.

TE KOOP GEVR.: SIGA*
RENWINKEL contanten
aanw. Br. 905 bur. Z. Crt.

TE KOOP weg. sterfgeval:
Een 30 jr best. EENSIOuN
op lite stand, zeer solied
pand. l maart te aanvaar»
den.

EEN BUNGALOW m. gr.
tuin, ccntr. venv., garage,
3 kamers, keuken, bad.

Aan«. 'PERCEEL, gelegen
Brederodestraat; gevr. Vrij
BEN.HUIS, bev. minstens
3 kamers, keuken, bad.

Wegens omstandigheden:
NIEUW PERCEEL, waar*
m pension is gevestigd,
spoedig te betrekken.

Enige'PERCELEN te koop
in de prijs van ± ƒ 36.000.
Makelaarskant. W. PAAP
Hogeweg 17 telef. 2965

TE KOOP AAN GEB. een
klein STRANDBEDRLJF.
Br. nr. 903 bur. Z. Crt.

TE KOOP WOONHUIS
waarin pens. gevest, met
nieuwe invent. Zr. 904 Z.C.

TE KOOP GEVR. voor
zelfbew. .HUIS, pl.m. 5 a 6
kmrs, evcnt. met ruil vrij
bovenh. A'dam. Br. nr. 902
bur. Zandv. Courant.

'Blanke EETHOEK ƒ 135.
BLANKE BOEKENKAST
ƒ 89,—. Heemeijer, V.m
Ostadesiraai 7a, tel. 3116

WERKSTER GEVRAAGD
2 a 3 halve dagen per week
Brederodestraat 92

TE rtUUR: LUXE AUTO
zonder chauffeur.
A. J. v/d Moolenstraat 54r

Gaat U werken of bent U
ziek? Breng mij Uw kind.
Tevens verstelwerk gevr.
Telsf. 3667

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestr. 62 - Telef. 2263

Balletlessen
Groepjes voor alle leeft.
EUGENIE VLEUGELS
Karel Doormanstr. 4 f lat 7
Telefoon 2275.

GRANIETEN
AANREOHTBLADEN
met en zonder bak .douche*
cellen, vloeren, trappen,
neuten, doroels, enz. Inl.:
Dr. Gerkestraat IShuis.

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4*7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Tel. 12448, Haarlem.

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten»
fabriek C. A. Rijnbeek. Hil«
legom, telef. K 2520.5116.

F. C. HEEMEIJER
Het juiste adres voor

behang en stoffeerwerk
Van Ostadestraat 7a

Telefoon 3116.

"Wat voor feest of partij?
Alles verhuren wij!
Glaswerk, porcelein, bestek-
ken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker, telef. 2164

VACANTIE*WONIN G,
RUIL juiisaugust'us.

Huis aan zee gezocht, 7 si.
pi., tegen huis in Wagenin*
gen, villa bev. k. en suite,
keuken, serre, 6 si.k. en
badk., tel., gr. tuin, vrij
uit/, on viersprong, bus
stopt pract. voor de deur,
richt Arnh. en Utrecht, l
min. van bos en prachtige
wandelplaatsen. Br. nr. 909
jur. Zandv. Courant.

Reclame-
aanbieding
JUMPERS

STOMEN f 0,90
Chemische wasserij

en ververij
KEYSER

KERKSTRAAT 26
Telefoon 2653

In plaats dinsdags don«
derdags na l u. gesloten!

Weespeunoppen
Paleisbanket

Nog steeds verkrijgbaar:
SPECULAASU

fa A, v,d, Mije & Zonen
Sohoolplein 4, telefoon 2467

TE KOOP GEVRAAGD:

PENSION BEDRIJF
middelgroot. Centrum 'Zandvoort. Br. m. prijsopgaaf,
met of zonder pand onder nr. 293 Warburg's Bkh.,
Overtoom 66, A'dam*W.

WONINGBOUWVERENIGING v
„EENDRACHT MAAKT MACHT"

Voor LEDEN met ten hoogste een kind, niet ouder
dan één jaar, komt beschikbaar:
de BENEDENDUPL'EX*WONING

A. J. VAN DER MOOLENSTRAAT 64
Huurprijs f 7,05 "er week.
Opgave schriftelijk vóór dinsdagavond a.s. 7 uur bij de
secretaris D. van Dijk, Dr. C. A. Gerkestraat 22.

Sensatie
prijzen
bij NOOY

Ziet onxe 'etalage Gr. Krocht!

Enorm,
fabelachtig,

ongelooflijk
SLEOHTS EEN WEEK U

NÖÖY
GROTE KROCHT 20

Sport- en Judo school BUCHÈL
Schoolplein ] = Privé IHogeweg 60
Per februari hebben wij voor U df
volgende mogelijkheden:
JEUGDJUDO vanaf 6 jaar.

voor meisjes en jongens;
JIU JITSU en JUDO

voor dames, heren en scholieren;
Opl. Nat. en Int. erkende graden:

BODY BUILDING
met zeer modem Am. materiaal;

INDOOR=OOiNDlTION*
TRAINING voor dames en heren.

Alle lessen kunnen beoefend worden
in clubs of privéverband.
Vrijblijvend inlichtingen bij de heer
Buchcl,

Annex CABARET EXTASE
Zandvoort

Het gehele jaar geopend

Zaterdags en zondags
CABARETPROGRAMMA
met internationale artisten

*
Gedurende de maand
februari elk weekend

Orkest
WIM OLIJ

*
ZONDAGS MATINEE

met volledig aivondprogiammn

Die MOOIE
Televisie uitzendingen
zijn ook voor U bestemd!

Bestel lieden bij ons Uw Televisie-
toestel. JWïj zorgen voor een prima
ontvangst.
Keus uit vele modellen vanaf ƒ 42,—
p.m. na de eerste betaling. Compleet
geplaatst.
Komt U eens kjjken en luisteren?

Erkend Philips service^dealer
voor radio en televisie

TELEVISIE RADIO SPECIALIST

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 s Telef. 2534

opruiming
DAMES PYAMAs ƒ 9,90=/ 7,95
NYLOaNS f 2,35*ƒ 1,95
Zwarte wollen kous v.a. ƒ 4.50*/ 3,40
Nylon Pettycoats ƒ 9,75=f 4,90
Rode en groene directoires voor kin*
deren van Jansen en Tilanus v.a. 0.98
WOLLEN WANTEN ... . ƒ 1,38
NYLON ANKLETS ƒ 1,98
HEREN SJAALS ƒ 1,98
iHandgebreid Babygoed enz. enz.
TEXAROMA KOFFIE en THEE!!!

FA. .NOTTEN
HALTESTRAAT 59 * TELEF. 3398

Verkoop d contant.

Excelsior
stofzuiger
Moderne vormgeving! Zware
motor] ƒ 145 of v.a. ƒ 2 p.w.
Komt U eens kijken?
Radio televisie specialist

F. H PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Amsterdamse
Groentencentrale

Jan Filmer
TOLWEG 16 * TELEF. 3195

SLA per stuk 15
l pond LOF . . . 29
I pond SPRUITJES 35
I pond ANDIJVIE . 39
BLOEMKOOL per stuk 75 et

II Sinaasappelen l,—
10 Sinaasappelen 1,00
7 Sinaasappelen l,—
10 Mandarijnen I.—
10 Mandarijnen 1,15

FYFES BANANEN
Ie soort -pei pond 0,68

GROTE LITERSBL1KKEN :
Blauwe pruimen 85
Sperciebonen .. per blik 82
Snijbonen per blik 88
Spmazie per blik 65

Rode kool 3 pond 25
Uien 3 pond 25
Koolraap 3 pond 25
Savoye kool .... 3 pond 25
Wortelen 2 pond 25

IETS AP ARTS:
uit het blik gewogen.

SPINAZIE per pond 28

GROTE SORTERING

DIEPVRIESGROENTEN

Elke fijnproever
prefereert:

AHCH
' ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
. KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150



PHILIPSE n Tri r u i o i r PH|L|P

N l r l r U l \ l r ERRES
11 l L L L f l O l L SCHAU

GEMAKKELIJKE BETALINGSCONDITIES

SCHAUB LORENZ
BLAUPUNKT

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN
Kalme keuze

J. K E U R
ElectroTadtO'fechnisch bureau
BöRGEiM.
ENGBLBERTSSTRAAT 64
TELEFOON 2914

Bandapparaten en Auto radio's

BIER KOMT Gftjff MOOI VERHAAL!
Kennemers zijn kritisch! Wij weten hei en daarom komt
hi-er geen mooi verhaaltje maar een eerlijk, zakelijk vaars
stel dot U geen cent extra kost:

Morgen kom! de V & F verkoper weer bij U in d
Neem van hem mt eens uw brood.
Ga dat V & F brood héél goed proeven.
Vertrouw alleen uw eigen ogen en uw eigen smaak.
Vergeet alle goede dingen die U gelezen of gehoord hebt
over V <& F brood.
Alléén maar kritisch kijken .......... en kritisch keuren!

(Misschien wilt U daarna ook nog weten hoeveel procent
dat V & F brood beter is?
Welnu dal zeggen wij U gaarne: 30%!)

vermaal & f ranken moderne bakkers jen

Hieraan herkent U .
onmiddellijk
V & F wittebrood:
Het fraaie, rijzige model
en de mooie goudbruine
kleur
De grote gave sneden,
sneeuwwit, met een zilvc*
ren glans....
De heel fijne smaak die U
proeft als U hapt in dii
malse geurige wittebrood.

Hieraan herkent U
onmiddellijk
V & F bruinbrood:
Hel kloeke, stoere model
en de warme, gc/ond*
bruine kleur . . . .
IDe forse, stevige sneden
met de geur, de smaak en
de kracht van de volrijpe
tarwekorrel!

Hieraan herkent U
onmiddellijk
V & F Krentenbrood:
'Heel fijn luxe hrood —
speciaal bereid — omgeeft
vele kostelijke krenten en
sappige robijnen.
Beroemd brood waar U van
watertandt . . . .
Tóch kost het maar 115 cl!

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Zijlweg 63, Haarlem, lel. 15141

Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver*
zorging van begrafenissen, ere*
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstr. 4, tel. 3131

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

ABONNEERT U op de
ZANDVOORT&E

COURANT

Ruil NU
uw

oude RADIO in!

PHILIPS-NEDHRLAND EINDHOVEN geeft tijdelijk meer inruilwaaxde
voor elk radiotoestel, bij aankoop van een Philips Badiotoestel. — Vraagt
bij ons inlichting-en. Dit geldt ook bij betaling in termijnen. Vaak wordt
de eerste aanbetaling heel klein, of vervalt helemaal.
Philips Radio in iedere prijsklasse, een. kwaliteitsproduct.
Komt U eens kijken naar onze platenspelers en wisselaars.

Erkend Philips service dealer
voor radio en televisie

RADIO TELEVISIE SPECIALIST

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7 ,« Telefoon 2534

Goed en voordelig is

SLAGERIJ BURGER
Ook deze week kunnen wij, dank zij onze grote omzet weer
interessante aanbiedingen doen.

SPECIALE AANBIEDINGEN:
750 gram ROSlBIEF
750 gram LENDE
750 gram ENTRE COTE
750 «ram STAARTSTUK ........ \
750 gram 'BIEFLAPPEN .......... /

750 gram FIJNE RIBLAPPEN
750 gr. VARKENS CARB. v.a.

Voor de boterham

3,10
2,68

100 gr. Berliner
100 gr. Ham samen
100 gr. gelard. lever
100 gi. Pekclvlecs samen

fiQ
+>&

KWALITEIT Filci, heerl .. 2,58 LAMSVLEES
KALFSVLEES Fricando 2,58 ,-s onze specialiteit!

Lappen 500 gr. 2,25
Fricando 500 gr. 2,40 0(126 VerrRSSJIig: Carb-
VARKENSVLEES
Carb. 500 gr. v.a. 1,78
Magere lappen 2,38

Doorr. Varkensl.
500 gram f 1,19

. . v.a. 1,58
Door. lappen , 1.58
•Magere lappen 2,40
Bout 2,65

Rundvlees
Magere lanpen .. 2,20 500 gr.
Doorr. lappen .. 500 gr. 1,88
HEEL MALSE BIEPSTTJK

100 gram ƒ 0,58
BIEPSTUK TARTAAR

250 gram ƒ 1,10

woensdag en donderdag
GEHA'KT«DAGEN

500 gram GEHAKT h.o.h. 1,10

100 gr. pork \
100 gr. Saksische l

U KOOPT IN TEEN KLASSEZAAK BIJ:

Gebr. Burger's slagerijen
AMSTERDAM . HAARLEM

ZANDVOORT, HALTESTRAAT 3 - TELEFOON 2994

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein » Dir. Gebr. Koper * Telefoon 2550

ZATERDAG l en 'ZONDAG 2 FEBRUARI
8 UUR

Mijn hart
zingt voor jou
(Schenk mir dein Herz)
Rudolf Schock, Waliraut Haas, Clmstine
Kaufmann, Mady Rahl, Wolf Albach*Reh
ty, Werner Peters.

Opgenomen in Easimancolor in 'Napels, Salerno,
en Capri. Betoverende melodieën en een onver»
getelijke stem van Duitsland's tenor nr. 1: Rit'
dolf Schock. Alle leeftijden.

MAANDAG 3 en DINSDAG 4 FEBRUARI
8 UUR

Kruitdamp
(Gun Glory)
Stewart Granüer, Rhonda Fleming, Chili
Wills, James Greüory, Sieve Rowland.

Een film, hard als 'de mannen, die hei. Westen
haar bestemming gaven. Cinema scope 14 mar.

WOENSDAG 5 FEBRUARI, S UUR

De grote Caruso
(The greal Caruso)
Müfio Lanza, Ann Blyth, Doroihv Kirsfen.

De romantische geschiedenis van een straat»
zanger, die eens de grootste tenor aller tijden
zou zijn. Alle leeftijden.

ZONDAGMIDDAG 2 FEBRUARI, 2.30 UUR
De koningen van de lach: Stan Laurel en
Oliver Hardy in de oerkomische film:

Schots en scheef
Alle 'leeftijden.

VRIJDAG 31 JANUARI
Gereserveerd voor „Op hoop van >:egen".

DONDERDAG 6 FEBRUARI,.
Gereserveerd voor afd. Zandvoort van de
ViARA

N.V.V. Bestuurdersbond Zandvoort
De uitgestelde filmvoorstelling vindt nu plaats ov>
op WOENSDAG 5 FEBRUARI a.s.iu „Ons Huis".
Om 2 en 4 uur voor kinderen met 'n

SPECIAAL KINDERPROGRAMMA.
's Avonds 8 uur met de superfilm
„ALS MANNEN KERELS ZIJN"

Toegangsprijs kindervoorstelling 10 cent.
's Avonds f 0,60, belasting inbegrepen.

Ned, Ver. van Sexuele Hervorming
Afd. (Haarlem. Secr. Voorduinstraat 47rd

Wat is en wil de
Ned. Ver. van

Sexuele Hervorming?
lal. voor Zaadvoort bij Th. van Veen, Gonst.
Huijgensstraat 26, tel. 2766.

Autorijschool „Laurens"
leidt U op in. zo vlug mogelijke tijd. Les ƒ 6,- per uur.

Aanmelden: Zandvoortselaan 25
Telefoon ®586

Rijksaanmeldingskantoor voor Emigratie
Het Gewestelijk Arbeidsbureau Haarlem orga=
niseert een

EMIGRATIE VOORLICHTINGSAVOND
OVER DIVERSE LANDEN

op donderdag 6 februari a.s. in Holekcafe're<;-
taurant C. Keur, Zeestraat 49 te Zandvoorl.
Aanvang 8 uur
Gelegenheid tot het stellen van Tragen. Vet'
(oninö van lichtbeelden Toegang vrij.

Hebt U emigratie-plannen?
Naar -.CANADA, VERENIGDE STATEN,
ZUID-AMERIKA, AUSTRALIË, NIEUW
ZEELAND, ZUIDrAFRIKA of RHODESIA
Voor uw reis per SCHIP of VLIEGTUIG zorgt

RUYS & Co.
< Passagesagenten sinds 1868)
HAARLEM-Kruisstraat 43
Tel. 20679-20680 (02500)

'Officieel boekingskantoor voor seheeps* en
luchtpabsages.
Kantooruren: dagelijks van. 9=17 uur; des zater»
dags van 9=13 uur; bovendien 's woendagsavonds
van 19.30=21 uur.
BROCHURE GRATIS OP AANVRAAG

Besteedt uw geld met overleg!
BIJ ONS SLAAGT U ZEKER!!!'

Wij brengen U een mooie collectie

cosfuums
in iedere prijsklasse in 1= en 2=rij model
In OVERJASSEN hebben wij nog een kleine
voorraad welke U nu koopt met een

KORTING VAN 3Qo/0
VOOR .HERENKLEDING en HERENMODE

E. DE BOER
DE SPECIAALZAAK VAN ZANDVOORT

KERKSTRAAT 20

OPRUIMING
Tof 5 februari kunt U nog profiteren
van de sterk verlaagde prijzen:

l „pers. DIVANBED, 15 jaar garantie f 25,-
2=pers. DIVANBED, 15 jaar garantie ƒ 42,50
lopers. KANTELBED, 15 jr garantie ƒ 37,50
]«pers. INTERIEUR MATRAS, 15 jaar garantie 49.50

DEKiENS van f 10,- af
700% zuiver wollen ,Van Wijk' Dekens 10% korting'!

Beddenmagazijn W. H. KeXI&P@r
HALTESTRAAT 21 = TELEF. 2119 en 2344

A.s. zaterdag:

'n heerlijke cake f 0,90
dubbel gewicht f 1,60
250 gr. Goudse moppen f 0,65
8 Wenerpunten voor f 0,70

Vraagt onze bezorgers naar deze speciale
aanbiedingen!

Fa. H. van Staveren
Zeestraat 48 - Telefoon 2684
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„Op Hoop van Zegen" speelde

Mad. Tic-Tac in Monopole
onder keurend oog van NATU-jury

Dat het ' amateurtoneelspel in onze plaats enthousiaste beoefenaars
heeft, is een bekend feil. Maar d i t - op zichzelf zou nog niet per se
behoeven te betekenen dat het goed wordt gedaan! Het gebeurt de
laatste tijd echter meermalen dat een amateur»toneelvereniging met
een verrassend goede uitvoering voor het voetlicht komt. Er zijn enkele
gezelschappen, die — een enkele minder goede opvoering daargelaten —
langzamerhand een gewoonte gaan maken van stijlvolle en verantwoorde
verrichtingen op tcnelistisch gebied. Een opvoering, die „Op Hoop van
Zegen" donderdag 30 en vrijdag 31 januari j.l. van het toneelspel
„Madam Tic»Tac" gaf, liet volkomen recht wedervaren «an deze vorm
ven vrijetijdsbesteding.

Het was spel, dat tijdens hoogte»
punten kon wedijveren met het bc»
roepstoneel. En dit gelat in niet ge»
ringe mate voor de bezetting der
'hoofdrollen. Deze lof dingt niets af
van de verdiensten der bijrol»ver»
tolkers en vertolksters. zodat over
het geheel .genomen van een gave
toneeluitvoering mag worden ge»
sproken. Zoals men weet werd dit
toneelspel opgevoerd in het kader
van de Ned. Amateurtoneel Unie»
wedstrijd en donderdagavond speel»
de men onder het keurend oog van
een NATU»jury! (Men leze hier»
over ons blad van dinsdag 28 janu»
ari j.l.)

Het toneelspel .Madame Tic»Tac'
van Falkland L. Cjary en Philip
Weathers is de tragische geschiede»
nis van een verbitterde vrouw, die
een haat tegen de samenleving heeft
opgevat omdat zij meent dat door
een foutieve behandeling in een zie»
kenhuis haar gezichtss en gehoor*
vermogen ontnomen zijn.

Zij is houdster van een café en
dit is het „hoofdkwartier" van een
bende aan de zelfkant van het Ie»
ven opererende lieden, die zij om
zich heen heeft verzameld. Zij re»
geert met vaste hand, ondanks haar
lichamelijke indispositie. Zij is het
biein, dat menige „kraak" uitwerkt,
terwijl een zekere Clem, een cyni»
sche figuur, de 'hoofduitvoerder is.
Madame Tic»Tac onderhoudt de
conversatie met haar omgeving door
middel van een merkwaardig taal»
tjc („tic»tac"). Wat tot haar wordt
gesproken, wordt doorgegeven door
een bepaald systeem vian klopjes
op haar arm of hand. Degene, die
de tic»tac»taal meester is kan uiter»
aard onmiddellijk met haar „spre»
ken". Zij heeft een zoon (Luke) en
een aangenomen dochter. (Beth).

Deze twee spreken op de aange»
duide manier liet meeste met haar
en het is vooral Beth, van wie zij
in zekere zin volkomen afhankelijk
is.

Tot dusverre heeft „de bende"
zich slechts bepaald tot diefstal,
maar de zaak begint bedenkelijk te
worden als Clem — door een fout
van een der leden — een nachtwa»
ker van een bank neerschiet. Als
Clem dan nog een lid van het gilde
(de taxischauffeur Rudge) uit de
weg ruimt, omdat deze verraad wil
plegen, wordt de aandacht van de
politie noodzakelijkerwijs naar het
café van Madame Tic»Tac geleid.
Clem ensceneert de feiten echter
zo, dat de verdenking £p Madame's
zoon, Luke, valt. Luke moet vluch»
ten, maar wordt — voor 'hij kan
ontsnappen — door de politie gear»
resteerd.

Madame Tic»Tac neemt op haar
manier wraak, bedient zich van
Clem's vrouw, K«ite, die het onhoud»
bare van Clems „alibi" aan de poli»
tic kenbaar maakt. Clem wordt in 'n
bewogen scène Gearresteerd, maar
niet, nadat hij Madame Tic»Tac van
het leven berooft met de laatste
kogel, die er nog in z'n revolver zit.
Een dramatische geschiedenis, met
een overmaat aan spanning, die ,Op
Hoop van Zegen' op boeiende wijze
deed uitkomen.

'Madame Tic»Tac werd gespeeld
door mevr. J. Biscnberger-krom»
hout. Deze speelster bracht deze rol
zo voortreffelijk, dat 'het publiek er
kennelijk diep van onder de indruk
kwam. Het suggereren van haar
blindheid en doofheid was écht en
aan het einde van 'het tweede be»
drijf, waarin zij te weten komt dat
Luke, haar zoon, gearresteeru is,
steeg zij tot grote hoogte. Terwijl
Luke door de politie wordt wegge»
haald, blijft zij met hem spreken
en zijn vlucht voorbereiden. Zij is
uiteraard onkundig van Luke's ar»
restatie en is volkomen overstuur
wanneer het haar kenbaar wordt
gemaakt. Een uitstekende vertol»
king, die in vaardige handen was.

'Beth, de vertrouwelinge van ma»
dame, kreeg een bijzonder accent
door het van inzicht getuigende stil»
Ie spel van mevr. 'B. van Soolingen»
Bos. Zij „converseerde" in de tic»
tac»taal m

die het volkomen aannemelijk maak»
te dat ze zo moest spreken. Zij ver»
stond zelfs de kunst wanhoop, ont»
steltenis en wroeging „door te ge»
ven". Een bewondering afdwingen»
de rolopvatting.

Rudge, de taxUchauffeur, die het
slachtoffer wordt van zijn voorgeno»
men verraad, werd gebracht door
Jb. Bos. Eveneens een goede type»
ring, vooral door z'n losse en on»
vcrsohillige optreden als de man, die
denkt dat hem niets kan gebeuren.

Marguérite, een juffrouw van lic'h»
te zeden(!), die het café van Ma»
dame regelmatig bezoekt en daar»
door niet onwetend is welke prak»
tijken daar uitgebroed worden, werd
onweerstaanbaar gespeeld door
mevr, A. Herfst»van Turenhout. Zij
verenigde het dramatische 'en de hu»
mor in haar delicate rol, zodat zij
het tragi»komische van. haar opgave
bijzonder gelukkig deed uitkomen.
In één adem met haar noemen wij
Chloe, gespeeld door mej. T. van
Dalen. Ook al een meisje, dat op
het slec'hte pad dreigt te geraken en

er misschien al een eindje op wan»
delt, maar dat — evenals Margué»
rite — op een bepaalde, flegmatische
wijze door het leven gaat. Gewaag»
de rolletjes, maar zonder verleide»
lijke gechargeerdheid ten uitvoer
gebracht.

Hobby was een ietwat sullig ben»
delicl. Iemand, die er goed voor is
om op de uitkijK te staan en ook
wel — zoals hier — de zaak voor
de spitsbroederc 'in het honderd te
laten lopen. W. v.d. Moolen voelde
zich zeer wel op z'n gemak in het
aandeel, dat 'hij met zijn rol in het
algehele succes had. Terecht.

Een 'heei aardige toneelfiguur gaat
di- jonge Adri Bisenberger worden.
Mij vertolkte "Xukê, de zoon van
Mme Tic»Tac. en hij deed het o"
prettig aandoende wijze. In de scène
met zijn moeder, wanneer zij zegt
dat hij moet vluchten, was hij o.i.
op z'n best. Hij heeft voorts een
goede uitspraak, die aangenaam is
om te horen.

Mrs. 'Parsons, een babbelzieke
buurtbewoonster en die altijd in het
café komt als er wat bijzonders op
til staat te komen, was een rol, die
toevertrouwd was aan mevr. G. A.
Cohen»v.d. Pijl. Een rake typering
van een vrouwtje, dat overal sensa»
tie achter zoekt en er op uit is haar
omgeving te overtuigen, dat er met
iedereen iets niet pluis is. behalve
met zichzelf!

(Vervolg op pag. 2)

Kapok in vlammen
Zaterdagmiddag werd de brandweer
omstreeks half drie gealarmeerd
voor brand in „De Schelp" aan de
Dr. C. A. Gerkestraat. In een ver»
b'ndingshal, waar goederen zijn op»
geslagen, was een grote kist gevuld
met kapok in brand geraakt.

De brandweermannen gooiden de
kist naar buiten en blusten het vuur
in enkele ogenblikken.

Vriendschappelijke wedstrijd bracht

Onvriendelijk voetbal
Zandvoortitieeuwen-DWV, l—3

In een vriendschappelijke ontmoeting heeft Zandvoortmeeuwen j.l. zon»
dag van DWV uit Amsterdam verloren. In de opstelling van Zandvoort»
meeuwen was «en -wijziging gebracht. De speler Haldennan was ver»
vangen door Kees Stokman.

De eerste 15 minuten van de wed»
strijd waren voor DWV. Maar de
spelers uit de stad aan het IJ wis»
ten hun overwicht niet voldoende
te benutten en strandden in het
/icht van het M'eeuwen»doel. De
aanvallen van de thuisclub spron»
gen af op de verdediging v£n de
Amsterdammers.

iZandvoortmeeuwen wist echter
de /wakke plekken in de defensie
op te sporen en drong enkele malen
tot het doel van de tegenstander
door.
Tijdens dit overwicht maakte Arie
Stokman hands. Het kostte Zand»
voortmeeuwen een strafschop en
even later een doelpunt, 0»1 voor
DNVV.

Kort voor het einde van de eerste
helft slaagde de thuisclub er in op»
nieuw voor het doel van Amster»
dam te komen en men had ditmaal
meer succes. De doelverdediger van
DWV wdst een hard schot buiten
de fatale doellijn te houden maar
moest buigen voor Water, die de
bal in zijn bezit kreeg en onhoud»
baar inschoot. (1»1).

Direct na de rust vielen de hoofd»
sladspelers de Zandvoortse helft
binnen en wisten de verdediging en
Grijmans te overrompelen (1»2).

Bij deze achterstand veerde de
thuisclub op en nam het initiatief
over.

De DWV»pIoeg bezweek bijna on»
der het geweld van de Zandvoortse
aanvallen maar in laatste instant! 3

van, de

Vrienden, toen ik zestien jaren oud
was, — ik zeg U niet hoe lang dat
geleden is — zag ik een film, die
bestemd was voor de, categorie „vol»
wassenen" of „levens»ervarenen".

Ofschoon ik noch het een noch
het ander was, deed ik me volwas»
sen en ervaren voor en ik riep daar»
toe het intermediair in van een rui»
me regenjas van m'n oudere broer
en diens sporthoedje. Ik ging aldus
gerijpt de bioscoop binnen, met
kloppend hart en ik zag de film
„Het monster van Frankenstein"..
Enige tijd later kwam er nog een
vervolg^ „De terugkeer van "pran»
kenstein". Maar het was mij niet ge»
geven de terugkeer mee te vieren,
ayngezien ik met de beste wil van
de wereld _ geen belangstelling meer
kon opwekken voor Frankenste'n.
Trouwens, ik zou de regenjas en
he_t sporthoedje niet meer van m'n
bioer hebben los gekregen.

Wat mij bewogen heeft enkele
dagen geleden de moderne versie
van het monster te gaan zien, is
voor mijzelf misschien wel 't groot»
ste raadsel. De filmproducers heb»
ben het ding de wereld in gestuurd
onder de naam „De vloek van Fran»
kenstein". En nu dacht ik dat de
filmrecensenten eenparig dit pro»
duel zouden negeren en als / i j dit
niet deden althans zouden hebben
gezegd: Gaat U er gerust heen, bes»
te mensen, maar neem een kruikje
sterke koffie mee, want wij garan»
deren U dat U in slaap sukkelt . . . .
Ze zeiden wel: „Voor de liefheb»
bers, mits zij volwassen zijn. En
mensen met niet ui te sterke zenu»
wen moeten er beslist van af zien
deze film te aanschouwen."

't Is erg naar dat ik het zeggen
moet, maar, hoewel mijn zenuwen
bepaald niet al te sterk zijn, (U
weet dat wel, vrienden) ben ik ont»
goocheld de bioscoop uit gekomen.
Ik zag dezelfde draak van zoveel
jaren geleden en wééér ben ik niet
geïmponeerd. Waaruit U wellicht
de conclusie zult trekken dat mijn
ontwikkeling is stil blijven staan.

Ik weet wel dat ik toen ik zestien
was, het meest heb gegriezeld bij
de gedachte dat de bioscoopporticr
door mijn camouflage van regenjas
en sporthoedje zou heen kijken. En
nu, in 195S, nu ik mijn eigen
regenjas aan 'had en geen sporthoed»
je op, verviel voor mij een belang»
rijk griezelmotief. Op m'n woord,
vrienden, ik heb me verbaasd. Ik
dacht er aan dat de filmmakers zich
stierlijk vervelen ot> het ogenblik en
dp kracht missen iets goeds te pro»
duceren. Daarom grijpen zij, ge»
makshalve, terug OD draken, die zo
dood als een pier zijn. Ik spreek

Een dode draak lof leven gewekt.

der verveling".
En het was ditmaal een kleuren»

film. Dat vond ik een winstpunt.
Want bloed zag er als bloed uit en
de lijkenkleur in een kleurenfilm is
veel enger dan in een zwart»wit pro»
duet.

U kent het verhaal? Om uw ge»
heugen op te frissen, diene het vol»
«endc: Een jong, onuitstaanbaar
ventje, erfgenaam vJn een 'hoop
geld, en volkomen overbodig in het
bezit van een best stel hersens,
krijgt een leraar, die hem inwijdt en
%erderop brengt in alle soorten van
wetenschap. Dit akelige kereltje, ba»
ron Frankenstein gehelen, wordt zo

Een bioscoopmonster

bezeten van. z'n studie, dat hij op
zekere dag met behulp van een stel
kolven, retorten en borrelende vloei»
stoffen in allerlei kleuren, een hard»
stikke dood hondje levend maakt.
Prachtio, zegt de leraar, met wicn
de baron samenwerkt, dat is belang»
rijk voor gevaarlijk" operaties enz.
iDe baron wordt gek en wil plotse»
ling een mens maken. (Toen hij dat
zei, vrienden, dacht ik: als die te
maken mens op de baron gaat lij»
ken, loop ik alsnog de bios uit). De
vriendsleraar wijst de baron OD het
absurde van diens denkbeeld, maar
geeft nog zijn medewerking in de
volgende stap, die het geniale intcl»
lect van de baron noodzakelijk
a<'-ht: Ze stelen samen een lijk van
een misdadiger, die al een paar da.f
gen aan een galg hangt. Dit zijn
eigenlijk wel mooie opnamen. De
wind huilt klagelijk door het fic^
boomte en ik meende den hond in
de verte te horen huilen. (In da
kleurenfilm doet het oude galgen»
hout 't ook 'heel goed.)

iZe brengen de struikrover naar
hun laboratorium en daar'zetten ze
hem in een soo.'

afgekeurd door de baron. Hij snijd
het af en werpt het in een badkuip
die 'gevuld is met bijtende stot.
•Hoofd wep. Nu rijst de moeilijkheic
dal een tot leven gewekt lichaam
zonder hoofd een onmogelijke in
druk maakt op de omgeving. Ergo
de baron gaat op zoek — bij veilin»
gen en lijkenhuizen — naar onder-
delen voor een hoofd. De handen
van de rover zijn ook te plomp en
daarom brengt baron Frankenstein
op zekere dag een stel keurig ver»
zorgde handen mee. Van beeldhou»
wer Diesen»die, zegt hij. Aan alles
heeft hij gedacht: De ogen krijgt hi
van een lijkenhuiscipier voor, pak
weg, 10 goudstukken. Een koopje
want het zijn mooie ogen. Nu moe
het hoofd nog hersens hebben. Aan
gezien de baron niet van plan is
zijn hersens te verstrekken of deze
voor het mooie hoofd niet goed ge.
noeg acht, werkt hij een ingenieus
plannetje uit. Plij nodigt een wereld:
beroemde geleerde uit tot een ge<
zellig etentje, gooit de prof. met z'n
knappe hersens van de trap, laat
de zeer geleerde heer in de familie-
grafkelder bijzetten en pikt b i.
het licht van een stallantaarn de her
sens uii 'het welgeschapen hootd.

Vrienden, blijft nog even wakker
't is zo gebeurd.

De baron wordt door de leraar;
vriend betrapt bij deze laatste lijken
schennis en tijdens de worsteling
die voigt, valt de pot met de ge
leerde hersens om. Dit is belang
rijk voor wat nu volgt. De vrienc
rent weg en wil met het hele gedoe
niets te maken hebben. De baron
zet alle onderdelen van het hetero
gene lichaam in elkaar, legt het in
het aquarium en voert met ingewik
keldc manipulaties galvanische stro
men door de eystruikrover met de
beeldhouwerihanden en de profes
sorale -hersens.

'Natuurlijk begint het spul in d
vissenkom te bewegen en na vee
vijven en zessen, scènes met de
vriend en de verloofde van de ba
ron. loopt er 'n monster van stapel
Nee, 't is geen knappe jongen, on
danks z'n fijn gevormde handen. 'En
wat erger is: hij is stapelgek. Da
komt omdat z'n hersens beschadigt
zijn in de grafkelder. Als alles goec
was igegaan, had het creatuur van
de baron een prof moeten zijn, die
in z'n vrije tijd het beeldhouwen be
oefende. Enfin, hij houwt wel, maa
hij doet het op een vreselijke ma
nier. Kortom, 't is een geweldige on»
sympathiekeling.

Ik ziet 't.... U bent m slaap ge»
vallen

Jammer, want nu kan ik U het

vist de doelverdediger van de Am»
>tcrdammers> het gevaar te keren.
Vooral door het uitstekende spel
an deze voetballer bleef het doel
oor de Meeuwen onbereikbaar.
In de laatste vijftien minuten

•creeg de wedstrijd een minder
riendschappelijk karakter. De
cheidsrechter moest enige malen in»

grijpen omdat er wat te fors werd
;espeeld.

De goede stemming kreeo na een
doelpunt van invaller Loef in de 31e
nViuut (1»3) opnieuw een geduchte
cnauw en verdween geheel.

De thuisclub bleet tot aan het
einde van 'de wedstrijd proberen
het doel van DWV te bestormen
maar het lukte niet.

DWV ging met de overwinning
oostwaarts.

Arbeider onder muur
bedolven
Maandagmiddag was een drietal ar»
beiders bezig een muur te slopen
van het voormalige paviljoen Kiefer
aan de Noordboulevard. Tijdens
deze afbraak begon de 26»jarige P.
v.d. K. uit Haarlem de fundering
van de ruim twee en halve meter
hoge en meer dan een meter brede
mrur kapot te slaan. De niet»gestem=
pelde muur — waarachter zich een
zandlichaam bevond — knapte
waardoor v.d. K. onder het stenen
gevaarte terecht kwam. Het duurde
geruime tijd voordat men de man
uit zijn benarde positie kon bevrij»
den. Met ernstige inwendige verwon»
dingen werd hij in zorgwekkende
toestand met de gemeentelijke-2Jv3="
kenauto naar het St. Elisabeth Gast»
huis in Haarlem overgebracht.

chr. ULO in voorbereiding
De besturen van beide l.o. scholen

OD Prot. Chr. grondslag in deze ge»
mecnte, de Wilhelminaschool en de
Julianaschool, hebben per circulaire
aan de ouders der leerlingen bekend
gemaakt dat zij een stichting in het
leven hebben geroepen die zich ten
doel stelt de Prot. Chr. schoolbelan»
gen in Zandvoort te behartigen.

Als een van die belangen ziet de
nieuwe schoolstichting het oprichten
van een christelijke Ulo»school.

jDe stichting heeft de medewer»
king der ouders voor dit plan ge»
vraagd.

In het komende najaar wil men
met een eerste klasse beginnen in
een leegstaand leslokaal van de nieu»
we vleugel van de Wilhelmina»
school. Na één of twee jaar wil de
stichting overgaan tot het aanvra»
gen van een nieuw gebouw voor
christelijk uitgebr. lager onderwijs.

Horecanen spelen voor
„Het Anker"

A.s. woensdag nullen „De Hore»
canen" met hun nieuwe cabaret»re»
vuc onder de titel „Hier zijn we
weer" optreden voor de bejaarden»
sociëteit Het Anker" in cafésres»
taurant i,,'Zpmerlust". J-ïet bestuur
van de sociëteit rekent op een grote
opkomst van de leden.

Amusement bij
Reddingsbrigade
Een groot aantal leden en dona«
teurs van de Zandvoortse 'Reddings»
brigade was zaterdagavond in hotel
Keur bijeen om te kienen en te
dansen op de muziek van „The Red
Stars".

10 jaar „Wurf"
J.l. zaterdagavond heeft de buurt»

vereniging „De Wurf" haar tiensja»
rig bestaan herdacht met een feest»
avond voor leden in restaurant „Zo»
merlust". Aan ueze avond verleende
het cabaret=gezelschap „De Horeca*
nen" haar medewerking.
Postkantoor krijgt
nieuwe directeur

Met ingang van 28 februari a.s. is
aan de heer J. W. Th. v.d. Water
eervol ontslap verleend als direc»
teur van het postkantoor.

Als opvolger is' benoemd de heer
H. Meijer, hoofdemployé I, te Haar»
lem.

Meer terugbetaald
Aan het postkantoor Zandvoort

werd gedurende de maand januari
1958: ingelegd ƒ 69383,31" (593 per*
sonen) en terugbetaald ƒ 166933,17



FAMILIEBERICHTEN

GERT BLOM
en
JA'NNEKE BOSMAN

hebben de eer U kennis Ie geven
van hun voornemen op dinsdag 11
tebruan a.s. in het huwelijk te tre»
den. .Het /al om 11.30 uur in het
raadhuis te Zandvoort' worden s|e=
sloten.
De kerkelijke inzegening zal om
12.15 plaatsvinden in de Ned. Her=
vormde Kerk door de weieerwaarde
heer Ds. R. H. Oldeman.
Ouderkerk a/d Amstel
Amstel/ijde 48
Zandvoort
Kerkstraat 22
Receptie dinsdaf 11 februari van
15.00 tot 17.00 in Restaurant „Zo=
merlust" Kosterstraat te Zandvoort.
Toekomstig adres: Dar=es=Salam,
Tauganyka, Br. O.=Afrika.

(Vervolg van pag. 1)

Madame Tic-Tac
Clem, de louche en gewetenloze ,da=
gelijkse leider" van de bende, werd
vertolkt door J. Bos, die uit deze rol
haalde wat er uit te halen viel. En
dat was niet weinig. Op aanvaara=
bare wijze gaf hij de indruk de man
tf zijn, <iie voor niets of niemand
opzij gaat en om zijn doel te berei=
ken „over lijken gaat". De revolver=
scènes (met Rudge, die hij doou=
schiet en bij /'n arrestatie) waren
niet slecht want derpeliike mpmeni
ten worden nogal eens stuntelig ge=
bracht. Over 'heel zijn optreden lag
een kil cynisme, hetgeen wel de
juiste rolopvatting was, dunkt ons.

Sergeant Harris, politieman, was
voor rekening van L. Paap, die door
de auteur van het stuk met weinig
indrukwekkende teksten was be=
dacht. Wij vinden de heer L. Paap
altijd veel beter als hij „handelen"
moet, want in het stille spel heeft
hij soms iets geremds. Maar wij
zouden toch niet willen beweren dat
hij in dit glorieuze ensemble uit de
toon viel.

En dan 'had de reoisseur, J. Bisen=
berger, die wij gaarne willen corn=
phmenteren met de keuze van dit
stuk, een debutante op de planken
gebracht. En laten wrj 't maar di=
reet zeggen: ook deze keus was ge=
rechtvaardigd. Mej. M. M.arkhof
had een kleine rol in het derde be=
drijf, maar het weinige dat wij van
haar zagen en hoorden, was vol=
doende om vast te stellen dat zij
een aanwinst voor „Op Hoop van
Zegen" is. Zij speelde Kate, Clems
vrouw en ofschoon haar werkzaam=
heid zich beperkte tot een gesprek
(een „vertolkt gesprek") met ma=
dame Tic=Tac, was toet voor ieder=
een duidelijk dat Clems ontrouw
haar diep griefde.

Voor de grirne en de kleding kon=
den wij in 't algemeen waardering
hebben, minder goed vonden wij het
decor, dat een ietwat armoedige in=
druk maakte. HAV.

Padvindsters feestavond
Vrijdag 7 febr. a.s. zal de stichting
Bouws en Expl. Padvindsters Club=
'huis een propaganda=feestavond _or»
•ganiseren in gebouw „Zomerlusf.

'Medewerking zal o.a. worden ver=
Icend door de Zandv. Operette=Ver.
en de Zandvoortse Accordeon ver.

Daar kunt u heen
Monopole

Woensdag 5 febr., 8 uur: film „De
grote Caruso".

Donderdag 6 febr.: gereserveerd
voor de afd. Zandvoort v.d. Vara.

*
Hotel Bou\ves

Zaterdags en zondags cabaretpro=
gramma. Orkest: Wim Oly.
Zondags matinee.

*
Stadsschouwburg, Haarlem

Zaterdag 8 febr., 8 uur: Hoofdstad
Operette met „Ein Wal/ertraum"

Zondag 9 febr., 2 en 8 uur: idem.
Dinsdag 11 febr., 8 uur: Rotterd.

Toneel met „De min in 't Laza=
rushuis"

Sport on Spol
Ranglijst Zandvoortmeeuwen
Vier wedstrijden
West l, 2e klasse

De stand is nu
Westfrisia (11 -
HRC (4)
OVVO (2)
Hollandia (3)
P'urmersteijn (7)
DEM (5)
Watergr.m. (6)
Zandvoortm. (8)
'WFC (10)
Kennemers (9)
Zaandijk ( I I )
TOG (12)

werden in. afdeling
a, gespeeld.

14 94 l
15 8 3 4
15 8 3 4
14 7 4 3
146 2 6
14 6 26
'13 6 l 6
14 5 2 7
14 35 6
15 4 3 7
13 3 47

14 2 4 8

22 3647
19 32=22
19 27=19
18 32=20
14 1645
14 25=28
13 21=18
12 28=30
11 22=26
11 25=28
10 13=37
8 24=41

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gemeente Secretarie
2499 Gem. geneesheer, Julianaweg la
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
22S1 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
3493 „Leico", schoonmaakbedrijf

Marn. van St. Aldegondestr. 3
36076 (02500) Garage Flintecnran

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

Damnieuws
Waarschijnlijk zal de derde beslls=
singswedstrijd — Zandvport=Hille=
gom — om een plaats in de eerste
klasse opnieuw worden overge=
speeld.

Dit hangt af van het oordeel van
een commissie, die de laatste afge=
hroken parlij zal analyseren.

De 9 punten werden als volgt
voor Zandvoort genoteerd: J. Weij=
ersMM. Weber 1=1, Th. Bot=L. v.d.
Werff 0=2, 'L. v. Reep=J. van Dijk
0=2, D. Algera=O. v. Dijk 0=2, Th. v.
Andel=J. Schuiten 0*2.

Zandvoorfse Korfbalclub
'Het eerste twaalftal van de Zand=
voortse Korfbalclub heeft revanche
genomen op -Nieuw Flora 3. De
*Haarlemmers werden met 6=0 ver=
slagen. iDe score werd .geopend met
twee doelpunten afkomstig van Jb.
Keur. Voor de rust bracht mej. T.
van Dalen de stand op 3=0. In de
tweede helft volgden nog treffers
van Berrier en Westerberg (2).

Wet derde twaalftal keerde met
een. 4=1 overwinning huiswaarts.
Deze werd behaald op Oosthoek 4.

Het adspirantentwaalftal werd za=
terdagmiddag in iHaarlem met 2=0
door Aurora c verslagen.

Zandvoortse Bridgeclub
In de As-lijn heeft het koppel he=

ren Fabekbtor na de tweede wed»
strijd opnieuw de leiding genomen
met 123.61 %. Op de tweede plaats
gevolgd door de fam. van Èckelt
met 108.33 %.

In de B=lijn waren de verschillen
minder groot. Het koppel heren vaii
Dartelen»de Jong slaat bovenaan
met 114.82'%! op de voet gevolgd
door het koppel heren Reijer«Pe=
naat met 112.50%.

Twee dameskoppels \ oeren de bo=
ventoon in &<*. C=lijn, van Dartelen»
Hagen met 117.86'% en Bakkenhó=
vcn=de Jong met 110.12 %.

In de D=lijn staan maar liefst vijf
dameskoppels te dringen om pro=
motie naar de Oliin. De dames Ja=
cobs=v.d. Werff noteren 127.56 % en
de dames Keur=Groeneweg 114.17 %

K.J.C. „Zandvoortmeeuwen"
<De competitie van de maand janu=
ari is teneinde. Kampioen werd A.
van Zanten met 32103 punten, gem.
1605 + 3; «o. 2. Th. Koekelt met
32062 punten, gem. 1603+2; no. 3
L. Paap met 32036 punten, gem.
1601 + 16. Het hoogste *aantal mar=
sen werd behaald door W. J. Vis=
ser.

Dinsdag 28 ijanuari heeft ZjM. te»
gen Hollandia een nederlaag=\ved=
strijd gespeeld. Zandvoortmeeuwen
behaalde de overwinning met een
verschil van 6404 punten.

KJ.C. „Noord"
De eerste ronde van het jaar is

na een spannende strijd met slec'hts
l punt verschil, in het voordeel van
W. Paap beslist met 24326 punten;
2. R. Roest 24325 pt; mevr. Kraaij»
enoord 24931 pt; 4. mevr. Bol=Groen
23744 punten.

ADVERTOEEBT
in de

ZANDVOOKTSE COURANT

Amsterdamse
Groentencentrale

Jan Filmer
TOLWEG 16 = TELEF. 3195

Pankl. Savoye kool p.pond 18
Pankl. Koolraap .. p.pond 18
Pankl. Soepgroenten p.ons 15
Pankl. Uien p.pond 24
Pankl. Worteltjes p.pond 20
Pankl. Prei p.pond 25
'Pankl. Rode kool p.pond 13
Pankl. Boerekool . .p.pond 45
Pankl. Hutspot p.pond 24
Pankl. Groene kool p.pond 18
iPankl. Andijvie .. p.pond 48

JAN FILMER voor
lekkere aardappelen
Eigenheimers p. kg 26
Bintjes. . . p. kg 24
Blauweaardapp.p.kg 24
Deze aardappelen zijn uitt
sluitend eerste kwaliteit.

Witte Week-Expositie
met speciale prijzen

in HOTEL BERNSEN, HOGEWEG 70 ZANDVOORT
op 5 en 6 februari van 10—17 uur en van 7— B uur.

Swelheim's
Linnen Industrie c.v. - Almelo

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

zaterdag 8 febr. 8 uur
zondag 9 tebr. 2 en 8 u.

Hoofdstad Operette
„Ein Walzertrauxn"

dinsdag 11 febr.;- 8 uur
Rotterd. Toneel
„De min in

't Lazarushuis"
iPr. v. operette ƒ 2 t/m
ƒ 6,= a.i. Pr. toneel

ƒ 1,25 t/m ƒ 5,= a.i.
Verkpop op speeldag en
2 dg er voor van 10=3 u.
Tel. na 12 u. Coupons
geldig.

Voor mnd. juni te huur
gevr. KAMERS m. gebr.v.
keuken door gez. v. 3 pers.
Br.nr. 1001 bur. 'Zandv. Ct

GEVR. per l mrt: FLINK
~>ELFST. DAGMDISJE in
gez. m. 2 kind., opger. ka=
rakter en lief v. kinderen.
Alleen aanm. m. .zeer goe<=
de referenties. Hoog loon.
Br. no. 1002 bur. Zandv.Ct

TE KOOP: l=pers. opklap=
bed m. omb., Kloostertafel
Woensd. na 10 uur,
Van Speykstr. 12 achter.

GEVR. WERKSTER, één
ochtend per week.
Frans Zwaanstraat 54

TE HUUR GEVR. GA=
RAGE, omtr. Kon:nginne=
weg. IBr. nr. nr. 1003 bur.
Zandv. Courant.

Voor het atelier kunnen

nette meisjes
geplaatst worden ter bplei=
ding tot naaister.

| Controleuses
en ongesch. vr. krachten.

VOOR HET~KANTOOR
een FLINK MEISJE voor
'de adm. Aanm. N.V. „Oc=
iterno", 'Cloosterweg 55,
Heemstede (achter de gas=
fabriek) tel. 38950.

GEVRj: M E I S J E ivoor
enkele ochtenden per week
Mevr. Bosman=v. Haaster
Wïlhelminaweg 7

TERREINK'N'BCHT gevr.
v. tennisbanen, annex buf=
tetje tegen 15 maart of
eerder. Schrift, aanb. on d.
nr. 348 Wensing's adv.bur.
Haarlem.

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestr. 62 - Telef. 2263

Abonneert U op de
Zandvoortse Courant

A dministratie:
Achterweg l, telefoon 2135

RECLAME
Bij elke aankoop van 250 gram kottie of

50 gram OpJoskoftte

een zakje chocolade pasiilles
(van 69 cent)

voor 40 cent
geldig tot en met 11 februari 1950

Goudmerk, 250 gr 248 et
Roodmerk . 250 gr 208 et
Blauwnverk 250 gr 192 et
Oranjemerk 250 gr 168 et

Oploskoffie
busje 50 g r 24O et

Coff. vr. oploskoffie
busje 50 gr ?8J5 C*

Geslaagd voor
Judo en Jiu jitsu

Voor de verleden week gehouden
judo, jiu jitsu en jeugd=judo exa=
mens van de Judo=school Buchèl zijn
de volgende leerlingen geslaagd.

Jiu jitsu Ie graad: de hr G.Harms
en de heer >N. Molenaar.

Jeugdjudo Ie gele slip: Marja
Wabstra; 'Rudi Schutte; Hans van
Staveren; 2e gele slip: Gerhard
Hoogvorst; Sam de Jong; Jan Luyk;
Jan Molenaar; Leo Keur; Ted Schut=
te; Victor Wolthuis.

JudosBlauwe band: G. Harms;
P. Dupker:

JudosGele band: mej. M. Boeree;
de heren ,G. beul, Th. Boon, E.
Naccof, KI. Westenberg.
Jeugdfjudo gele band: Mike Agste=
ribbe, Rob B«rntsen, Joep Douma,

sen, Jeroen Giltay, Rijmert Goppel,
Rijk van Gijtenbeek, iLex Harto=
gcnsis, Ot'to Huisman, Plaul Kal=
koen, Wim Leen, Dick Leeksma, Ti=
neke Luyendijk, Marja v.d. JVLeij,
Hans Nooy, Cor Polak, Ted Reij=
enga, Winand Staring, Eric Reen,
Jimmy Verhulst, Tom Sinke.

Fiësta zingt over
Montmaztre

De iZandyoortse cabarets en ope=
rettevereniging „Fiësta" zal op dins=
da" 11 februari in theater „Mono=
pole" een opvoering geven van de
operette „De Koninoin van Mont=
martre" op muziek van Vale Ennem

iDe regie is in handen van de heer
iP. van Deurzen; dirigente is mevr.
(A. Sluyter en het operette*orkest

» begeleiding v»rzor=

Pacifistisch
Socialistische

Partij
OPENBARE BIJEENKOMST op

vrijdag 7 februari 8 uur
in „Ons Huis" Dorpsplein 5
Spreker de heer J. W. E. iRIEM'ENS
over

Socialisme
zonder atoombom
Toegang vrij.

Gelegenheid tot discussie.
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Redactie en
administratie:
Acihtenweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm hoogte

ZANDYOORTSE COORA
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDBNHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBAGHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,-; buitenland ƒ 8,-
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Sonja, 8 jaar, bloem

Jen
Nog niet zo lang geleden be

schouwde men de schooluren waarin
hei kind mocht tekenen en zingen
als verloren tijd, een soort adem-
pauze in het lesrooster, een vacuüm
waarmee men feitelijk geen raad
wist.

'Het is zeker niet overdreven te
beweren dat deze verloren tijd ja:
renlang 'het meest kwetsbare punt is
geweest in ons onderwijsbestel.
Want in dit niemandsland tussen de
normale leerstof dwaalde de onder:
wijzer rond en meeste! verdwaalde
hii omdat de vertrouwde paden ont:
braken en met hem verdwaalde de
klas die onbewust, maar daarom niet
minder schero, voelde dat de leraar
het spoor bijst-er was.

De onderwijzer was gedwongen,
buiten de veilige bakens van het
rekenboek, de landkaart en het lid:
woord, gebieden te betreden en
open ie leggen die hem volkomen
vreemd waren.

Voor velen is dit uitstapje op het
terrein der expressieve vakken dan
ook te zwaar gebleken en zij gaven 't
;ia korte of lange tijd op. De uren
waarin getekend en gezongen werd
waren voor menig onderwijzer eer:
der een kwelling d-ttn een plezier en
de ordemaatregel het laatste scha:
mele middel om de mislukking te
camoufleren.

Deze mislukkingen zijn voor een
gioot deel toe te schrijven aan ons
onderwijsbeleid dat in een grijs ver:
leden de vaderlandse koopmansgeest
tot uitgangspunt heeft genomen en
zich verder weinig bekommerde om
andere zaken.

De vakken die van geen direct nuf
waren voor onze handel en wandel,
kwamen altijd op het tweede plan,
als 'bladvulling, een nutteloze krul.

Eerst na de tweede wereldoorlog
ii 'hierin enige verandering gekomen

Er is na 1945 in ons land enorm
v&el gesproken en nog veel meer ge:
schreven over onderwijsvernieuwing
en er zijn, vaak terecht, harde noten
gekraakt over het schoolbeleid.

Enkele van de sterkste troeven
van de onderwijsvernieuwers waren
hun theoretische en practische idee.
en ten opzichte van het tekens, mu:
zieks en zangonderwijs, waartegen
de oude manieren armzalig afstaken
Deze nasoorlogse stormloop tegen de
sleur en de verveling in de school is
niet zonder weerklank gebleven.

Men heeft resultaten geboekt maar
' ook teleurstellingen zijn niet uitge*

bleven. Niet .altij'd hebben de} nieu:
\ve systemen en programma s, •die

In het ene geval, een oudbakken
en afgetrapte visie, ds het kind nog
steeds de volwassene in zakformaat,
de volwassene waaraan belangrijke
zaken ontbreken. Het kind moet
volgens vertegenwoordigers van dit
standpunt door veel horen, veel
/.ien en vee) imiteren, zo snel moge*

een volwaardig cultuurdrager
worden. 'Dat de volwassene een
exemplaar is, waarin veel waarae»
volle kinderlijkheid, argeloosheid en
scheppingsdrang verloren zijn ge»
'aan, komt bij deze mensen niet op.
Zij 'hebben het beste met het kind
— en met zichzelf — voor en trach»
en de jeupd vol te gieten met cul»
uur. Zij 'benutten de kinderlijke ver»
leelding zelf niet, die leiden kati tot

lke warme en levensechte uitin»
•en. Door de eigen emoties van het
eind geen kans,, geen kinderlijke
uitingsmogelrfkheden te geven, zijn
deze cultuur»apostelen in feite ne»
gentiende eeuwse barbaren. Zij
verstaan het kinderlijke ple/ier niet,
zij voelen de intensiteit en de ernst
waarmee het kind zich uit, niet aan.
Zij zijn gevoelsmatig achterlijk. On»
«e tijd en onze scholen /ijn nog vol
van deze achterlijken.

Daartegenover staat een groep
van mensen, die het belang van de
hinderlijke [Jitin? heeft ontdekt. Zij
lebben emotioneel de rijkdom v.in
de fantasie, de gevoels» en gedach»
ienwereld van het kind gepeild en

HET KIND
in de culturele kringloop

In beschouwingen over kind en cultuur valt het steeds weer op dat
twee uiterste standpunten tegenover elkaar staan, terwijl een reeks van
tussenmogelijkhedcn de waarheid nu eens raken en dan weer vertroebelen
Het schijnt moeilijk anders te kunnen in een eeuw die de pretentie
heeft de kinderziel in kaart te brengen.

/ij hebben met bitterheid ontdekt,
dalt de volwassen - westerling het
kind zoveel paedagogisch geweld
heett aangedaan, dat het hoog tijd
werd de oorspronkelijkheid van het
kiad zijn rechten te geven. Zij doen
een beroep op de exprcssiednft van
het kind en trachten door de laag
van schaamte en geremdheid — die
de volwassene met zijn angst en
minachting voor de spontaneiteit en
de jonge ongevormdheid — om het
kind heen metselt, weer bm de bron»
nen van het kinderlijk Pe^el te ko»
rnen. Dit is winst. Enorme winst,
ook al dreigen er gevaren. Zulke ge»
varen zijn duidelijk geworden bij»
voorbeeld op de tentoonstelling
,,'Begin" in het stedelijk Museum te
Amsterdam, een pleidooi voor de
artistieke vorming.

Er waren voortreffelijke voorbeel»
den te zien van kinderlijk beeldend
vfcrmogen. Maar er diende '/Ach ook
een bedenkelijke tendens aan, die
verband houdt met theoretische slip»
partijen in de moderne kunst. Men
'heeft ontdekt, dat er overeenkomst
bestaat tussen de uitingen van kin»
deren en. primitieve volkeren. Ik zal
die overeenkomst niet loochenen.
Men moet echter niet bewust paral»
lellen willen scheppen tussen het
westerse kind en de Polynesisiche
primitief. Dan wordt het kind even»
eens vervalst. Deze vervalsing slaagt
zo goed, doordat het kind nu een*

•s }

Hans, 9 jaar, vis

maal suggestibel is, de invloed van
de volwassene gemakkelijk is over
te brengen op de kinderlijke instel»
ling. Een leider die een groep kindes
ren werk wil laten maken, dat op
afgodsbeelden van het Paaseiland
lijkt, slaagt daarin, wanneer hij maar
suggestief genoeg optreedt jegens
het kind. Evenals degene die met
potlood en lineaal burgerlijke sche»
merlampjes laat maken. Er is geen
bezwaar tegen, dat men Kinderen tot
afgodsbeelden verleidt, indien men
er maar geen culturele fantasieën aan
verbindt, en erger, speculaties, die
de richting van de moderne kunst
moeten rechtvaardigen, de Kunst van
de westerse volwassenen weltever»
staan. :De heren van het Stedelijk
Museum hebben deze neiging. Zij
gebruiken gaarne de kindemiiting als
een doorslaggevend tewijs voor de
rechtmatigheid van hun eigen artis»
tieke inzichten. Daar begint de ver»
draaiing deel uit ie maken van het
pleidooi.

De kinderen uiten zich in de nabij»
hejd en mepstal onder de leiding van
de' volwassenen. Invloed van deze
laatsten zal dan ook wel moelijk
— ik geloof persoonlijk helemaal

Wim, 9 jaar, twee vogels

ons het wonder zouden brengen, aan
de verwachtingen beantwoord.

Sommigen die resoluut de banden
met de oitde opvattingen hebben
doorgesneden en de weg van de ex;
perimenteerschool zijn gegaan, ge:
plaveid met goede voornemens, heb:
ben dil tot hun schade moeien on:
dervinden.

Men verviel in het andere uiterste
en de methode werd, evenals op de
oude en gewraakte school, eerder
doel dan een bescheiden hulpmiddel.
Opnieuw moest irren ervaren dat op:
voedkundige systemen hoe fraai ook
geformuleerd niet van doorslag:
gevende betekenis zijn voor het wel:
slagen, maar dat dit gezocht moet
worden bij de ontvankelijkheid en
het plezier van de man voor de klas.
De vreugde aie hijzelf kan beleven
aan het tekenen, boetseren en zin*
gen van zijn leerlingen.

Dat de onderwijzer die de fantasie
en de verbeelding opnieuw bij zich'
zelf durft w<iar te nemen en toe te
laten de wens van hei kind het
meest benadert: de wens om zich
vrij en ongedwongen te kunnen
uiten. o

Op deze doorbraak van de leraar
naar de klos die kan leiden tot een
gemeenschappelijke speurtocht van
onderwijzer en leerling in de expres,
sieevakken willen wij de aandacht
vestigen.

FILM en BOEK
in Weekendcursus te Bentveld 'op 22:23 februari 195S

De belangstelling voor de heden»
daagse kunst blijkt groot te zijn, en
dat stellig niet alleen bij de jonge
generatie. Begrijpelijk, want velen
vermoeden dat in deze uitingen mee
een deel van ihet levensdoel zicht»
baar en hoorbaar wordt. Langs deze
weg kan men dus wellicht ook zich
zelf en zijn houding tegenover het
gebeuren van deze tijd beter leren
kennen.

Deze Weekendcursus willen de
Woodbrookers zich in het bijzonder
bezig 'houden met literatuur en film.
Welke beelden van het menselijk be»
staan worden in de film weerspie»
geld? Welke visie op mens en we»
rcld ontmoet men in de hedendaags
se literatuur?

Daarnaast wil de Arbeiders Ge»
meenschap zich bezig houden met
een brokstuk Amerikaanse cultuur.
Wat vindt men van het leven en den:
ken der huidige Amerikanen in hun
cultuuruitingen?

Enerzijds is deze cursus een ver*
volg op de voorafgaande over ,,mo»
derne kunst" anderzijds staat zij op
zich zelf.

De organisatoren hopen dat velen
zich gedrongen zullen voelen om
mee te komen luisteren en zien én
— om samen over deze uitingen van
gedachten te wisselen.

Voor studenten en leerlingen van
beroepsopleidingen als kweekschool,
nijverheidsonderwijs en dergelijke is
een verlaagde cursusprijs mogelijk.
NVio daarvan gebruik wil maken
melde dit bij de opgave voor deel»
name.

'Programma:
zaterdag 17 uur opening

19.45 uur „De mens" in de film,
dr. M. S. Visscher;

Zondag 10.45 uur „Mens en wereld
in de literatuur", prof. dr. J. G.
Bomhoff.
'14.30 uur „Modern levensgevoel in
de Amerikaanse kunst", de heer
R. W. D. iQxenaar.
18 uur sluiting, broodmaaltijd, ver»
trek.

Leiding dr. A. van Biemen en mej.
ds. W. H. Buijs.

niet — te vermijden zijn. Dit is niet
zo erg, wanneer men zich hiervan
bewust is. Het belangrijkste wat
men kan doen is: de scheppingsdrift
van het kind serieus nemen en sti»
muieren, het kinderlijk plezier om
zich te uiten m leven laten en zo
intens mogelijk doen zijn.

De culturele duiding van de re»
sultaten komt nadrukkelijk op de
tweede plaats. De oorsnronkelijk»
heid van het kind dient echter zo
gevarieerd, zo ri'K en zo emotioneel
als mogelijk is, tot zijn recht te !;•>»
men in taal, vorm, kleur, beweging
en gebaren.

Alleen cultuurdrager, cultuurbren»
ger en cultuurverdediger te spelen
tegenover de jeugd is een bitter arm»
zalige rol, wanneer de emotionele
en gedachtenrijke wereld van die
jeugd geen mogelijkheid wordt ge»
boden zich te ontwikkelen aan de
beleving en de bewustwording, die
bestaan bij de gratie van de uiting
van het kinderlijke innerlijk zelf. In
hoeverre de volwassene het kind
zijn eigen inzichten wil voortoveren,
is pas in tweede instantie belangrijk.
Wanneer het maar een toveren
blijft, dat door het kind met lust en
vreugde kan worden ervaren.

L.

A G. Bodaan-Stiching
Deze week is een aanvang gemaakt
met de bouw van het pensiontehuis
voor bejaarden te Bentveld voor re»
kening van de A. G. Bodaan»stich»
ting.

Aan de zuidzijde van de Zand:
voortselaan, naast de terreinen van
de Amsterdamse duinwaterleiding,
zal een door de architecten Horn»
stra en Boudewijns te 's»Gravenhage
ontworpen gebouw verrijzen, dat
plaats zal bieden aan 70 tot 30 be»
jaarden.

Het gebouw bevat behalve een 14»
tal flats een» en tweepersoons ka»
mers. Het is gelegen m een aantrek»
kelijk duingebied: de bestaande be»
bossing zal zoveel mogelijk worden
gespaard. 'Het gebouw is bestemd
voor beter gesitueerde bejaarden.

Voorlopig is met de administratie
van het pensipntehuis belast de heer
J F. Erdtsieck. de vroegere directeur
van het Huisvestingsbureau te Zand»
voort.

Wij bouwen
Op l januari j.l. waren in Zandvoorl
350 woningen m aanbouw. In de loop
van januari kwam negen woningen
gereed en werd begonnen met de
bouw van 21 woningen.

Op l februari waren 362 woningen
in uilvoering.

Nntsspaarbank
Bij de Nutsspaarbank te Zandvoort
is in de maand januari ingelegd
ƒ 122052.79 en terugbet. ƒ 68869,66;
saldo ƒ 53183,13.

Het aantal binnengekomen posten
bedroeg resp. 537 en 265.

In jan'uari werden 122 nieuwe
boekjes uitgegeven.

Watergetijden

H.W. L.W. H.W. LJW. strand
februari berijdbaar
9 7.08 2.30 19.28 15.— 11.00»17.30

10 7.56 3.30 20.20 16.— 12.00»18.30
11 8.49 4.30 21.22 17.— 13.00»19.30
12 9.55 5.30 ^2.34 18.— 14.00»20.30
13 11.12 <5.30 -.- 19.— 15.00»22.00
14 0.02 S.—- 12.42 20.30 4.00» 10.30
15 1.24 9.30 13.48 22.- 5.30*12.00
Sameng«st«ld door P. v.d.Mije KCzn



Mensen en zaken
Contractbreuk.

De Koninklijke Luchtvaartmaat=
schappij heeft het nodig geoordeeld
een 'harde maatregel te nemen op
het gebied van het personeelsbeleid.
Aan pi.m. zeventig stewardessen,
boven de leeftijd van 35 jaar, is te
kennen gegeven dat zij -de KLM niet
meer in de lucht mogen vertegen»
woordigen Op grond van hun
leeftijd moeten zij de vliegdienst ver=
laten, maar er zal hun een „passen=
de grondbaan" worden aangeboden.
Een en twiatig dames in de gevaar*
lijke leeftijd krijgen al direct met in=
gang van l juni a.s. hun congé.

De dames, die voor 1954 zijn aan=
genomen, hadden een dienstverband
voor onbepaalde tijd, maar in 1954
is de directie van de KLM overge=
gaan tot hot systeem van 5=jarige
contracten. De leiding van dit we=
reldbedrijf stuurde toen al kennelijk
op een „vlottende personeelspoli»
hek'' aan. De thans aangekondigde
maatregel laat dan ook aan de be»
doelingen van de directie geen twij=
tel. Voor alle vliegende personeels»
leden is de pensioengerechtigde leef=
tijd vijftig jaar. En dit zou dus ook
gelden voor de meisjes, die voor
1954 zijn aangenomen. Daarom spre=
ken de stewardessen, die bij deze
ongelukkige kwestie zijn betrokken,
van eenzijdige contractbreuk. En
men kan 't hen nauwelijks kwalijk
nemen dat zij zich van rechtsk'un=
dige bijstand 'hebben verzekerd om
hun belangen te verdedigen. Temeer
omdat de KLM gezegd heeft dat
deze aangelegenheid buiten de door
de vcrlie/en in Indonesië veroor=
/.aaktc noodzakelijKe bezuinigingen
slaat. Het gaat om heel andere din=
gen.

Een vrouw van 35 jaar en ouder
is niet goed genoeg meer om de Ko=
nmklijke Luchtvaartmaatschappij te
representeren! Het gaat er op njKen
dat men in de top van de KLM der=
mate gebiologeerd is door de mate»
rialistische humbug in de huidige
samenleving, dat men ,glamourgirls'
verkiest boven de door ervaring ge=
vormde vrouwen van rijpere leeftijd.

Wij hebben vroeger al kennis ge=
maakt met de dwaze opvattingen,
die soms ten aanzien van personeels=
kwesties door veel grote instellingen
werden gehuldigd. Lnnö hnpft de me=
nmg opgeld gedaan dat een man van
boven de veertig jaar te oud was om
nog behoorlijke arbeidsprestaties te
leveren. Prompt kwam hierop een
antwoord, dat meteen een verweer
was: er werd een ,,Club=van40" op=
gericht, die ten doel had mannen van
boven de 40 jaar te doen opnemen
in het productieproces. Toen er een
tijd kwam dat men overal om perso»
neel zat te gillen, werden de oude
j&ngens van 40 jaar grif aangeno»
men en. . . . niemand heeft dirsct
kunnen zeggen dat hun aandeel in
de maatschappelijke werkzaamheden
catastrofale gevolgen heeft öehad..

Nu zegt de KLM, die met deze
zienswiize een verschrikkelijke be=
krompen en allerminst „koninklijk"
standpunt 'huldigt, „wij moeten jon»
ge vrouwen hebben om de klanten
te verzorgen! Waarachtig, 't is bij=
na net zo vulgair als de intentie,
waarmee de baas van een nachtclub
zijn vrouwelijk personeel in dienst
neemt.

De .kLM=slewardessen. die bij de»
/.c affaire betrokken zijn, hebben
verklaard heel goed 1e begrijpen
waarom de directie deze maatregel
heeft genomen, maar zij voeren „te
hunner verdediging" aan dat het ac»
cent in hun beroep door de ontwik=
kenng van de burgerluchtvaart OP
andere kwaliteiten is komen te lig»
gen dan op jeugd en charme. Goed
gezien, dames!

En dat had gerust de overweging
mogen zijn van een directie, die haai
personeel en haar klanten respec=
teert.

MOMUS.

zenuw-
ontspanning

en meester blijven over U w zenuwen
Mijnhardt's Zenuwtabletten

Daar kunt u heen
Monopole

Vrijdag 7 t/m zondag 9 febr., 8 uur:
film „De tijger valt aan"

Maandag 10 f&br., S uur: film ,Moor=
dend lood"

Woensdag 12 febr., 8 uur: film ,Eva'
Donderdag 13 febr.,^8 u.: film ,Jody

en het hertenjong"
Zondagmiddag 9 febr., 2.30 uur: film

„Wegpiraat nr. l"
Dinsdag 11 febr.: gereserveerd voor

de cabaret= en operettevercniging
„Ficsta"

*
Hotel Bouwes

Zaterdags en zondags cabaretpro»
gramma. Orkest: Wim Oly.
Zondags matinee.

*
Stadsschouwburg, Haarlem

Zaterdag 8 febr., S uur: Hoofdstad
Operette met „Ein Walzertraum"

Zondag 9 febr., 2 en 8 uur: idem.
Dinsdag 11 febr., 8 uur:. Rotterd.

Toneel met „De min in 't Laza=
rushuis" ' |

Als de haan kraait
Kleinkunst-programma in Monopole

Voor een bijna geheel gevulde zaal werd gisteravond in theater Mono»
pole de jaarliJKse propagandasfeest»avond van de radiovereniging de
Vara gegeven.

Co van der Heide Wijma speelde opDe voorzitter van de afdeling, de
heer A. Molenaar, herinnerde aan de
oprichting in 1928 nu 30 jaar gele»
den. Het ledental in Zandvoort be=
draagt momenteel 914. De voorzitter
vroeg de aanwezigen mee te werken
n'ieuwe leden te werven en de afde»
ling uit te breiden.

Hierna nam de heer Broeksz, se»
cretaris van de Vara, het woord.

Hij memoreerde in het kort de ge»
schiedenis van deze omroepvereni»
ging. Hij sloot zich aan bij hetgeen
de voorz. van de afdeling aan de
leden had verzocht en hoopt dat
Zandvoort dit jaar het duizendste
Vara=lid mocht inschrijven.

Na de twee sprekers volgde in
zeer vlot tempo de revue „Als de
haan kraait". Van de medewerkers
staken Cora Ville en conferencier
André Carrcll ver boven de anderen
uit. Cora Ville ontpopte zich als een
cabaretierc van formaat en was voor=
ai in haar liedje over hongerende
kinderen op haar best.

iDe schetsjes— zonder veel preten»
tie — werden aardig gespeeld. 'Het
„Heden en Verleden" vonden wij
het meest geslaagd.

Roland Wagter Jr hebben wij wel
eens in een stijlvoller repertoire ge»
zien. Wij kregen het gevoel, dat hij
er zich een beetje met een Jantje»
van=Leiden afmaakte.

Jane en John verzorgden het mu»
zikale gedeelte op de accordeons,

Voor de vrouw
Mevr. dr. Elsa d'Oliveira uit Bussum
heeft op uitnodiging van de Vrou»
wen Contact=commiss'ie 19 jan., 26
jan. en 5 febr. j.l. in „Zomerlust"
een serie lezingen gehouden. Lezin»
gen is eigenlijk het goede woord
niet. Deze voordrachten lagen meer
op het terrein van de voorlichting.
Het is jammer dat de opkomst bij
deze lezingen zo bitter slecht is, voor
al wanneer men van de zijde der
Commissie kosten noch moeite
spaart deze te doen slagen. In de
zaal van „Zomerlust" telden wij
hooguit 23 dames! De onderwerpen
waren leerzaam en actueel genoeg.

'De eerste avond vertelde dr. d'Oli»
veira over de hygiëne en de normale
gebeurtenissen in het vrouwenleven.

De tweede avond werd, gewijd aan
de huwelijksshygiene, de sexuele
voorlichting en de opvoeding van
jonge mensen.

Oe derde avond (5 febr. j.l.) be=
handelde de spreekster onderwer»
pen, die uit het midden der aanwezi»
gen zelf werden gekozen, zoals de
ovengangsleefüjd, en nog enkele an=
dere actuele onderwerpen.

.De trant, waarin deze vertogen
werden gehouden, was zo eenvoudig
en voor iedereen begrijpelijk, dat elk
der aanwezigen er ten volle van
zal hebben genoten. Alle vragen, die
werden gesteld, werden zonder om=
'haal van veel woorden rechtstreeks
'beantwoord.

Het ware te wensen dat bij een
eventuele volgende gelegenheid, de
'inleidster een grotere belangstelling
van de zijde van de dames ontmoet!

de piano met vaardige handen een
verzoekprogramma. De Chico'.s, het
cowboy=trio handhaven hun goede
peil. Hun optreden was ook nu weer
een succes. André Carrell praatte
het programma aan elkaar en zong
nog een treffend liedje over het
atoomgebeuren.

De bezoekers hebben veel plezier
beleefd aan dit eenvoudige, maar
verzorgde radio kleinskunst=program=
ma.

J.G.'B.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Wel'houder van der Wertf /al zijn
wekelijks spreekuur niet op woens»
dag 12, maar op donderdag 13 febru»
ari houden 's middags van 3 tot 4 u.

Burgerlijke Stand
31 januari»6 februari 1958

Geboren: Geertruida Renske, d.v.
Th. H. van oer Meulen en P. H. Ok=
kinga; Maria Alida Angelina, d.v.
E. J. Kemp en C. J. Koomen.

'Ondertrouwd: Hendrik Wouter
Paul van W'eele en Hannie Margare»
tha Francisca Bauer.

Getrouwd: Maarten Uerard Leen»
dert van Soolingen en Truus Hak=
hoff.

Overleden: Dorothea Josepha Ma-
ria Smit, oud 48 jaar, echtgenote
van Teunis Koper; Maria Geertrui»
da van Nunen, oud 86 jaar, weduwe,
van Gerrit Groenevelt.

Geboren buiten de gemeente: .lar.
Herman Henkes.

het gezonde gebaar:

RDTER5EPT
beschermt Uw mond en keel

85 cent

Bromfietsers zijn kwetsbaar
in ons verkeer

Uit 'het zojuist verschenen CBS=rapporl over de toedracht van verkeers»
ongevallen met dodelijke afloop blijkt dat bromfietsers aanzienlijk meer
in conflict komen met kruisend verkeer dan wielrijders. Over een peri»
ode van vijf jaar bleek 47'%* der dodelijk verongelukte bromfietsers
betrokken te zijn bij kruisend verkeer, terwijl voor wielrijders'dit cijfer
„slechs 33% bedroeg.

Een der belangrijkste factoren die
tot dit duidelijke verschil leidden
bleek wel te zijn: de slechte herken»
baarheid van bromfietsen als zoda=
nig, zowel ten opzichte van rijwie»
len als van «motorrijwielen. Ener
zijds valt hun snelheid daardoor
slecht te schatten, anderzijds ont»
staan er misverstanden over voor=
rang. lEen bromfietser behoort na»
melijk 'niet -tot het snelverkeer, hoe»
zeer vele sneïbrommers in 'uiterlijk
er weggedrag ook lijken op motor»
fietsen.

Oe gele AiNWBsplaatjes zullen nu
zeer binnenkort wettelijk verplicht
worden gesteld; zowel voor brom»
fietsers zelf als voor 'het overige ver»
keer zal dit een aanzienlijke verbete»
ring betekenen.

Het nieuwie CBS=onderzoek, \vaar=
van 'hierboven sprake is, en dat
mede op verzoek van de ANWB
werd ingesteld, geeft voor het eerst
een overzicht van de toedracht van
dodelijke verkeersongevallen. Uit het
ruime cijfermateriaal kunnen zeer in»
teressante conclusies worden getrok»
ken: zo blijkt dat de kwetsbaarheid
van bromfietsers ouder dan 50 jaar
vier maal zo "root is als die van
andere leeftijdsgroepen. De helft van
alle dodelijke bromfietsongevallen

Sport on Spet
Zandvoortse Schaakclub
De eerste tien plaatsen in de club=
competitie worden ingenomen door
P. Termes. 'H. Lindeman, F. Rocte=
meijer, F. Kappelhof, J. Giskes, L.
iHaagen, Ch. Janssen, J. v.d. Brom,
A. Vastenhouw en J. ter Bruggen.
Het eerste tiental speelt zeer waar=
schijnlijk gelijk tegen „Het Witte
Paard" uit Haarlem. De stand is
voorlopig 5»4 voor Haarlem, doch de
laatste partij .staat voor Zandvoort
gewonnen. Met deze uitslag blijft
Zandvoort aan de kop in de Bonds»
competitie.

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
De wedstrijd Zandvoort=HIC (0»1)
is een van de slechtste, zo niet de
slechtste wedstrijd van het seizoen
geworden. Direct na de aanvang
bleek dat >HIC in alle opzichten be»
ter was. Betere sticktechniek, snel=
Ier en beter ploegverband. Na tien
minuten stond het reeds 1»0 voor de
tegenpartij. Dat er niet meer doel»
punten werden gescoord kwam door
de backs Vcrmaas en Jansen de eni=
gen die er kijk op hadden. Het ploeg
verband in de voorhoede was geheel
zoek. Een wedstrijd die maar vlug
vergeten moet worden.

Hel tweede elftal, met enkele in»
vallers, behaalde een 3=0 overwin»
nmg op Kieviten 4. \

'Het vierde elftal behaalde een
krappe 1=0 overwinning op Saxen»
burgers 2. 4»0 had de verhouding be»
ter weer gegeven.

Het eerste dameselftal is weer een
stap dichter bij het kampioenschap
gekomen door een ruime 4»0 over=
winning o" nummer drie van de
ranglijst, Pinofce 3. Daar Rood Wit 2
1=1 speelde tegen Alliance 3, be=
draagt de voorsprong van Zand*
voort op Rood Wit drie punten. _In»
dien Zandyoort volgende week een
ovenyinning J weet te behalen op

Rood Wit dan is het kampioenschap
van de derde klasse een feit.

Het tweede dameselftal behaalde
eveneens een overwinning. Met 3=0
werd gewonnen van Ever Swift 4.

De competitiestand van het eerste
dameselftal luidt:
Zandvoort
Rood Wit 2
Pinoké 3
BDHC 5
Sirawberries 2
Kraaien 2
Alliance 3
VVV 2

11 10 O
11 8 l

1 20 37» 7
2 17 35.12

10 4 4 2 12 14=14
8 4 l
10 4 l
9 2 l

3 9 35= 9
5 9 17=25
6 5 12=18

9 1 3 5 5 8=25
10 O l 9 l 6=54

Het programma voor a.s. zondag
Heren:

AMVJ 1»ZH'C l
ZiHC 2=HBS 4, 14 uur.
Zuidw. 2=-ZHC 3
ZH'C 4=H'BS 7, 12.30 uur.

Jongens:
ZHC a=Strawberries b, 15 uur.

Dames: ZHC l=Rood Wit 2, 12.30
Saxenburgers 1=ZHC 2

'Meisjes:
'Kraaien a='ZrtC a

viel onder de ouder=dan=viiftigers!
Zowel voor fietsers als voor brom»

fietsers bleken de meeste slacht»
offers te vallen bij het oversteken:
80%) van alle dodelijke ongevallen in
deze beide groepen gebeurden bij het
oversteken, hetgeen te verklaren
valt uit ae geringere snelheid, waar»
door .zij langer „trefkans" bieden, en
uit tragere reacties en «ebrek aan
verkeersinzicnt.

•Bij jongere wielrijdei;s „bleek het
grootste aantal slachtoffers' te vallen
bij ongevallen met inhalend verkeer.

Over de bestudeerde periode van
vijf jaren (1951 t/m 1954) overleden
467 bromfietsers als gevolg van een
ongeval; voor wielrijders was dit to=
taal 1883.

Zeepost

Met de volgende schepen kan zee=
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan,
tussen haakjes, achter de naam van
het schip vermeld.
Argentinië: ms „Uruguay Star'" 11/2
Australië: ss „Himalaya" 11 febr.

ss „Strathmore", 13 febr.
Brazilië: ms „Uruguay Star" 11 febr.
Canada: ms „Noordam" 13 febr.
Chili: via New York, 13 febr.
Indonesië: ss „Radja". 13 febr.
'Ned. Antillen: ms „Oraöje Nassau"

11 febr.
Ned. 'Nw Guinea: ss Patroelus 11/2
Nieuw Zeeland: via Engel. 15 febr.
Unie van Z.Afrika en Z.W. Afrika:

ms „Edinburgh Castle", 15 febr.

Inlichtingen betreffende de verzen=
dingsdata van postpakketten geven
de postkantoren.

FAMILIEBERICHTEN

Jjn/no* Tere huid?
'^/M//a^3>

VIERTALLBNWEDSTRIJDEN
L)e uitslagen van de viertallenwed»
strijden, gespeeld door teams van de
Zandvoortse Bridgeclub, luiden:

" iZandvoort l=Santpoort l , 35*36
Zandvoort 2=1940 2 29=58
iZandvoort 3=Fïgee 2 63»48
Zandvoort 4=Kennemers 3 26=73
Zand'voort 5=Figee l 60=35

Voor hedenavond zijn vastgesteld:
Haarlem NBB 5*Zandvoort l
iBloemendaal l=Zandvoort' 2
B.O.C. 7=Zandvoort 3
HaarlemiiWest I^Zandvoort 4

Amsterdamse
Groentencentrale

Jan Filmer
TOLWEG 16 = TELEF. 3195

GROTE AANVOER van

verse
Beverwijkse
Groenten

tegen zeer lage prijzen.

GROTE SORTERING

Handappelen,
Spaanse- en Navel-
Sinaasappelen
iOOPT BIJ

Jan Filmer

Heden overleed zacht en kalm,
tol onzie diepe droefheid, mijn
lieve man en onze beste va»
der, behuwd? en grootvader

ARIE VERHflGE
in de leeftijd van 77 jaar.

Uit aller naam:
G. C. Verhagesde Zwart

Zandvoort, 5 februari 1958
Zandvoortselaan 143
De teraardebestelling zal plaats
hebben op zatcrda-< 8 febr.a.s.
te 12.30 uur op de Alg. Be»
"raafnlaats te Zandvoorl.
Vertrek sterfhuis te 12.00 uur

Voor de vele blijken van hartelijke
deelneming ontvangen bij het over-
lijden van lieve man

ADRIAAN FEENSTRA
betuig ik U mijn oprechte Jank.

K. M. FeenstratGrootsen
Haarlem, februari 1958
Duindoornlaan 36

DOKTEIIS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDÏEtfST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maandag»
morgen 8 uur:

Doktoren:
Dr C. F. M. Robbers
Koninginneweg 34, telefoon 2813

Wijkzuster:
Zr S. M. de Wilde
Zeestraat 67. telefoon 2720

Zondag" 2 februari
Dierenarts Jan Heek Koninginne»
weg 51, Haarlem, tel. 13174.

Apotheek:
31 januari—7 februari:

Apotheek Kerkhoven, Zeestraat 71.
iedere avond vanaf 7 uur en op
de zondag de gehele dag uitslui»
tend geopend voor recepten en
spoedgevallen.

ABONNEERT U cp de
ZANDVOORTSE '

COURANT

P R E D I K B E U R T E N
Hervormde Kerk, Kerkplein

Zondag 9 februari:
10.30 uur: ds. R. H. Oldeman.
'Bediening van de H.Doop.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
'Zondag 9 februari:

'10.30 uur: ds. A. J. van Leusen
uit Velsen.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmaweg
iZondag 9 februari:

'10 uur: ds. A. de Ruiter
17 uur: ds G. Rang van Vijfhuizen

Het huis in de duinen:
19.30 uur: ds A. de Ruiter.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zondags H.H. Missen om 7.30»
9 uur Hoogmis en l'l uur; Lof om
7 uur. i

In de week H.H. Missen om 7 uur
en 7.45 uur. Lof om 7.38 uur.

Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 4 februari

15 uur: samenkomst in „Pniël",
Zuiderstraat 3.
Spr. H. Veldkamp, evangelist, Den
Haag.

Jehova's getuigen
Woensdag 8 uur: Huisbijbelstu*
die Koninginneweg 44.
Zondag 2=3 uur Wachttorenstudie
Veilinggebouw Dorpsplein.

Humanistisch Verbond
Zondag 9 februari 9.45 uur: 402 m:
radiotoespraak door de heer P. Spigt
van het Humanistisch Verbond over
het onderwerp: „We zijn niet van
dezelfde soort."

Batóï Wereldgeloof
Wereldvrede gebaseerd op
eenheid van godsdienst.

„'Nu is de tijd voor de mens zijn
uiterste inspanning naar geestelijk
terrein te verleggen. De stoffelijke
beschaving heef een hoog peil be=
reikt, doch nu bestaat de behoefte
aan geestelijke beschaving. JMateri»
ele beschaving alleen kan niet be»
viedigen en kan niet voldoen aan de
voorwaarden en eisen van deze tijd."

„Universele Vrede is een zaak van
het grootste belafog, doch eenheid
van geweten is een eerste vereiste
voor een hechte grondslag en een
sterk bouwwerk."

„Slechts de hemelse macht van het
Woord Gods hetwelk boven de wer=
kelijkheid der dingen staat en deze
beheerst, is in staat de uiteenlopen=
de gedachten, gevoelens en overtui»
gingen der mensen te doen harmo»
nieren." Abdu'lsBahé.
Een gratis brochure kunt U aanvrs»
gen -bij: Posü>u$ 266^Amsterdam.



Erkende

AUTORIJSCHOOL „ZANDVOORT"
Autorijles
Verhuur van Opeis Rekord
zonder chauffeur

TIIORJ3ECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

WONINGRUIL
A mslerdam*Zandvoort

Aang. ruime woning, 5 k.,
hal, goed onderh., riant
uiix. Amstelveenseweg bij
iKoninginne\veg. Gevr, 4 a
5 kamerwoning.
Telef. 020*792439

Aangeb. FLAT event. rui=
len met Den Haag, 4 kam.
centr. vervv. Alle comt.,uit=
zicht op zee. 2 min. van 't
station. Br. nr. 1114 Zv.Ct

TE KOOP GBVR. HUIS,
bev. 7 a 8 kms, welke spoes
diig te betrekken, is. Koon*
som tot ƒ 50.000. Br.nrlll3
bur. Zandvoortse Courant
SPOTKOOPJE: z.g.a.n.
1DVO, Idvoskuss, l /adel
en leren broeK, prima voor
bromfiets. Dr. .1. i'. Thijsse»
weg 17.
Wie wil me 3 ocht, p.w.
helpen van 9 tot 12 uur.
Tollensstraat 17.

INFRARODE LAMP TE
KOO'P GEVR. Telef. 3636

TE KOOP, matrozenpakje,
blouse, lan«e broek en muts
leeft. 3*4 jaar. Asnetastr.l

Flinke vrouw 'b.z.a. als
'KOOKSTER of HUISH.
H'U.Li-' enz. ook voor se^>
^oenwerk in pens., hotel of
kinderhuis. Br. nr 1101 bur.
Zandv. Courant.

WONINGRUIL
Aangeb. in tu'nstad Hilvers
sum zonn. hoekhuisje, bev.
tl. huisk. m. csth. en 3 sl.k.
Aan 3 zijden tuin. Dicht bij
bos en heide. Huur f 9,15
D.W. , Gevr. vrije woning
(geen flat) te Zandv. of
oml. pi. Hogere huur geen
be/AV. Br. lett. GK, Post»
bus 12 te Zandvoort.

WONINGRUIL
AmsterdarmZandvoort

Wie wil mijn BEN.HUIS
met Ie et., omg. Concert*
öebouw, ruilen voor een
GROOT HUIS te Zand»
voort. Br. nr. 1111 Z.Crt.
Aangeb. Ie etage Amster*
damsOost, Linnaessir. bev.
4 kam., keuk., -voor» en ach.
terbalc gr. zolder m. apart
kamertje. Huur ƒ 60 50
Gevr. VRIJE WONING
te Zandvoort. tenm. 3 ka»
mers. Br. nr. l l i - Z.Crt.

GEVRAAGD te Zandvoort van 15 juli—31 augustus:

VRIJ HUIS
Brieven met volledige gegevens aan J. A. van Dix»
hoorn, Emmalaan 20, Soestdijk.

MEiSJE b.z.a. voor en?ge
middagen p.w. in de huish.
Br. nr. 1106 bur. Zandv. Ct

GEVR. per l maart een
flinke zelfst. HUL'P in de
HUISH, in gezin met twee
schoolgaande kinderen. Al»
leen aanmelden met zeer
goede referenties. Hoog
loon. Br. nr. 1109 bur. ZCt.

GEVR. te Zandvoort per
l mrt: FLINK ZEL'FST.
DAGMEISJE in gez. m. 2
kind., opger. karakter en
lief v. kinderen. Alleen aan»
melden m. zeer goede ref.
'Hoog 'loon. Br. n r. 1107
bur. Zandv. Courant.

WERKSTER GEVR. twee
halve dagen per week
Marisstraat 1.

Woningruil Zandvoort
Aang. mooi vrij IBOVBN»
HUIS, bev. 6 k., badk. keu»
ken, hal, zolder, goede st.,
vrij uitz. Huur ƒ 45,» p.m.
Gevr. HUIS, bev. 4 k., enz.
Geen inwoning, omgeving
>tation of bus.'Br. nr. 1102
bur. Zandv. Courant.

WONINGRUIL
BEN.HUIS, 4 kamers, bad»
cel, 2 kelderboxen te Am»
sterdam in ruil v. woning
te Zandvoort. Br. nr. 1108
bur. Zandv. Cour.

VRIJE GEM. VILLA TE
HUUR GEVR. m si cenir.
verw. en garage voor 6 n;d
of langer voor 'je/, best.
uit man en vrot'sy Br. nr.
1105 bur. Zandv. Courant.

Aangeb. in Zandv /onnig
BOVE'NH., 4 k.; zolder. '
Gevr. rustig VRIJ HUIS
m. tu:n. Br. nr. Ii04 bur.
Zandv. Courant.

COMM. v. HUISHOUD.
EN UEZINSVOORLICH»
TliNG - ZANDVOORT
Maandag 10 febr. om 8 uur
wordt gestart met de

Cursus
BLOEMSCHIKKEN

in gebouw Tolwea 10.

Ned, Ver, van Sexiiele Hervorming
Afd. Haarlem. Secr. Voorduinstraat 47rd

Wat is en wil de
Ned. Ver. van

Sexuele Hervorming?
Inl. voor Zandvoort bij Th. van Veen, Gonst.
Huijgensstraat 26, tel. 2766.

A.s. zaterdag:
250 gr. Chocolientjès voor f 0,70
10 Spritsen . . . . voor f 0,70

•En als bijzondere aanbieding:
l heerlijk Weekendtaartje
gevuld met spijs f 1,25

Kraag; onze bezorgers naar deze speciale
aanbiedingen!

Fa. H. van Staveren
Zeestraat 4S - Telefoon 2684

VERLICHTING
Onze nieuwe voorjaarscollectie interieur*
verlichting is gearriveerd. De prijzen lig»
gen bijzonder laag! 'Ook hebben wij een
grote sortering wandverlichiing. In onxe
showroom tonen wij U gaarne de aller*
nieuwste modellen.

Henk Schuilenburg
De goedkope Amsterdammer

GROTE KROCHT 5*7 , TELEF. 2974

CORODEX n.v. - Zandvoort
vraagt voor spoedige indiensttreding

STENO-TYPISTE
met kantoorervaring.

Schriftelijke sollicitaties te richten
aan de fabriek Noorderduinweg 48.

Wat voor feest of partü?
Alles verhuren wij!
Glaswerk, porcelein, bestek-
ken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker, telef. 3164

Te koop gevraagd:
voor direct of later voor
zelfbewoning, halve of
alleenstaande

VILLA
of klein huisje, met ga*
rage of gelegenh. daar*
toe. Evt. beschikb. Ie et.
(huurwoning) in de Oin=
telstr. ;te A'dam*Z., 4
kam., badk., war., ƒ 54,=
p.m. Br. nr. 205.071, Bol»
rek, Koningspl, l A'dam

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4»7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Tel. 12448, Haarlem.

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestr. 62 - Telef. 2263

Wij kunnen op ons mantel»
atelier no'< plaatsen
MAOHINESTIKSTERS
HAiNDWERKSTERS,
BIJPERSERS en
LEERLINGEN.
Aanm. dagelijks v. 9»5 uur
N .V. Holland Confectie,
Zijlweg 12i Uaarlem, tcle»
foon 18584

AmsterdarmZandvoort
Aangeb. Ie et. aan plein,
ƒ 70,= p.m. mod. gr. zon.
suite, 2 sl-K-. douche, 2 bal»
cons, zolderk. Gevr. Ben.»
of vrij huis. event. koop,
liefst met gar. Br. nr. 1110
bur. Zandv. Courant.

'BIJfVERDIKiNSTEN voor
iedereen. Postbus 61, Sit»
tard. U ontvanot p.o. ant»
woord!

GEVR. MEISJE voor 3 kl.
kinderen, lichte huish. be»
zighedcn. Br. a. Mme Ant.
Oumont de Chassart, Cha»
teau, Villers»Perwin, België

Prima rietmatten
voor afschuttiag en tegen
stuiven; franco. Rietmatten»
fabriek CL A. Rijnbeek. Hil-
leaom, telef. K 2520-5116.

GRANIETEN
AANREOHTBLADEN
met en zonder bak .douche»
cellen, vloeren, trappen,
neuten, doroels, enz. Inl.:
Dr. Gerkestraat IShuis.

Autorijschool „Laurens"
leidt U op in zo vlug mogelijke tijd. Les ƒ 6,- per uur.

Aanmelden: Zandvoortselaan 25
Telefoon 3556

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein » Dir. Gebr. Koper * Telefoon 2550

Vanaf VRIJDAG 7 t/m ZONDAG 9 FBBR.
8 UUR
Cinemascope Technicolor

De Tijger valt aan
Van Johnson, Martine Carol, Herbert Lom,
Gustav Rocco en Ivo/me Wanen

Wie was de mysierieuze blonde verstekelinge pp
het smokkelschip van de roekeloze avonturier??

Toegang 14 jaar.

MAANDAG 10 FEBRUARI = 8 UUR (l dag)

Moordend lood
Glenn Ford, Jeanne Crain, Broderie Crau'»
ford en Russ Tamblyn.

Zijn dodelijk schot was sneller dan het weerlicht
Toegang 14 jaar.

WOENSDAG 12 FEBRUARI, 8 UUR (l dag)

EVA
Birger Malmsten, Eva Stiberg en Eva Dahlbeck.
Een machtig Zweeds filmwerk, vol dramatische
hoogtepunten. Toegang 18 jaar.

OONDEKDAG 13 FEBRUARI, 8 UUk (l dag)

Jody en het hertenjong
(The Yearlino)

Gregory Peck en Jane Wymann, Claude
Yarman Jr, Forrest Tucker en Chili Wills

Machtig en ontroerend, filmwerk uit de moeras»
sige wouden van Florida. 14 jaar.

ZONDAGMIDDAG 9 FEBRUARI, 2.30 UUR:
SPECIALE MATINEE

Red Skelton in

Wegpiraat nr. l
Red vindt een auto uit en wint er zelfs een race
mee! De eerste chauffeur.. de eerste wegpiraat.
In Technicolor. Toegang alle leeftijden.

Dinsdag 11 februari: gereserveerd voor de ciiba»
ret» en operettevereniging „Fiësta"

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
R. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko - Tel. 2424

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

Aangemoedigd door het succes
met onze SPECIALE RECLAME
PROLONGEREN wij deze week onze aanbieding.

Bij iedere Japon en bij iedere Rok met
Blouse of Rok met Pullover of Vest,

die voor sterk verlaagde prijzen worden
aangeboden geven wij

.EEN PAAR MOOIE NYiLON KOUSEN CADEAU!!!

Mooie SERGE ROKKEN met waaierplooi ƒ 9,75
Een modieuse elegante PULLOVER (zuiver wol met fijn Jacquard»
patroon speciale prijs ƒ 19,75

ATog gedurende korte tijd een fijn POPLIN HEREN NO=
IRON OVERHEMD, alle maten / 9,95

Een grote sortering in iDames* en Kinder LANGE BROEKEN,
SKIsTRUIBN voor Dames, Heren en Kinderen.
L AST I N A: B.H.'s en Stepsin's, Gaines en Panty's, vanaf 2,95
Komt U eens, zonder enige verplichting, bij ons neuzen.
Er is ook voor U iets bijl

MODERMAGAZIJN

„DE WAAG"
HALTESTRAlAT 40 TEL. 2087

Gewaarborgde kwaliteiten.
Alle beroemde merksartikelen voorradig!

HEEFT U PLANNEN?
PHILIPS TELEVISIE of
RADIO aan te schaffen ?

Neem dan een kloek besluit!
Prijsverhoging (belasting) binnenkort
te verwachten.
Bovendien geldt voor P H I L I P S
R A D I O tot eind februari EXTRA
in ruilwaarde. Dit geldt ook voor be»
taling in termijnen. Vraagt bij ons
inlichtingen.
Komt U eens kijken en luisteren.

de betaling met U.
Erkend Philios servicesdealer
voor radio en televisie

TELEVISIE RADIO SPECIALIST

• £!• Jt Ju J\ £\&\ JL
Kostverlorenstraat 7 * Telef. 2534

VeeB beter- bij

SLAGERIJ BURGER
Het is onze eerste zorg kwaliteit tg leveren. Daarnaast spannen
we ons in het zo voordelig mogelijk te verkopen.

SPECIALE AANBIEDINGEN:

750 gr. fijne riblappen f
750 gr. PRACHT OSLAPPEN 2,68
750 gr'. VARK.'CARB. Schouder 2,68
750 gr. VARK.CARB. Rib .... 2,78
750 gr. VARK.CARB. Haas .. 2,9Q

500 gr. vet 45 cent
Heerlijk Lamsvlees
Bout 500 gr. 2,65
Carbonade 500 gr. 1,68
MAGERE LAPPEN . 2,40
DOOR. LAPPEN 500 gr. 1,58
LAMSVET .... 500 gr. 0,70

Rundvlees
Rosbief
Lende
•Entrecote
Staartstuk
Magere kopen .. 2,20 500 gr.
Héél malse BIEFSTUK

58 et per 100 gram
Biefstuk tartaar 250 gr. 1,10

i 2,65
) 500 gr.

Varkensvlees
PRICANDO . . 500 gr. 2,58
FILET ........ 500 gr. 2,58
Magere Vark.l. 5uOgr. 2.38
DOOR. VAR^jiNSLAPPEN
Oofc deze week 500 gr. f 1,19

Weekend reclame voor
de BOTERHAM
100 gr. Ham
10U gr. Gek. Worst
100 gr. Lever
100 gr. Pekelvlees

-g
C.

QC
OO

Kalfsvlees
Lappen ........ 500 gr. 2,20
Frioando ...... 500 gr. 2,40

woensdag en donderdag
500 gram GEHAKT h.o.h. 1,10
100 gr. pork \ XQ
100 gr. Saksische ) ^**'

tT KOOPT IN EEN KLASSEZAAK BIJ:

Gebr. Burger's slagerijen
AMSTERDAM , HAARLEM

ZANDVOORT. HALTESTRAAT 3 - TELEFOON 2994

Zondagmorgen 9 februari, 10.30 uur

WIJDINGSDIENST
van het

ROZEKRUISERSGENOOTSCHAP
in RESTAURANT „ZOMERLUST" Koster*
straat 5 te Zandvoort. Introducties verkrijgbaar
aan de zaal.

Winkeliers,
maakt reclame
door middel

van de

Zandvoortse
Courant.

Want:
wie niet

adverteert
wordt

vergeten/

Elke fijnproever
jrefereej LEFFERTS wijnen f ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254



EN
GEMAKKELIJKE BETALINGSCONDITIES

PHILIPS
ERRES
SCHAUB LORENZ
BLAUPUNKT

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN
Ruime keuze

J. K E U R
Electrotradioitechnisch bureau
BÖRGEM.
ENGBLBERTSSTRAAT 64
TELEFOON 2914

Bandapparaten en Auto radio's

Spon** en Spel
„Zandvoortmeeuwen"

Uitslagen van zaterdag l febr.:
Zandvoortm.=SVOiW 2=3
Zandvoortm. 2=IJmuiden 5 5=1
MZO 5=Zandvoortm. 3 3=1
Schoten adsp. a=Zandv.m. a 2=6
Zandv.m. adsp. b=RCH b 3=1
TH B adsp. a=Zandv.m. c 1=3
Haarlem adsp. e=Zandv.m. d 4=1
Halfweg adsp. b=Zandv.m. c 2=1
Zandv.m. g=Spaarndam a 2=2

Uitsl. van zondag 2 febr.:
Zandv.m.sDWV (vr.sch.) 1=3
Zandvoortm. 2=DEM 2 0=2
Zandv.m. 3=Onxe Gezellen 2 2=1
Onze Gezellen 3=Zandvoortm. 5 1=3
Zandvoortm. ó=Spaarnev. 3 ó=3

van der Aart*beker;lournooi,
Ie Winnaarsronde:

HFC jun. a=Zandvoortm. a 1=7
Gewone competitie;

VI. Vogels jun. a=Zandv.m. b 4=1
Zandv.m. jun. c=HFC e I1FC n.opg.

*
Programma voor zondas 9 febr.
Zandv.m.=OVVO 2.30
24 DCO 3=Zandv.m. 4 12.00
38 «FC 7='Zandv.m. 5 9.45
66 Van Nispen 2=Zandv.m. 6 12.00
96 Haarlem jun. b=Zandv.m. a uitg.

105 DOO jun. a=Zandvm. juin. b 9.45
125 iZandv.m. jun. c=VVH b 12.00
Programma voor zaterdag 8 febr.:
Zandv.m.=Lisser Boys 4.00
134 Zandv.m. 2=Kennemerl. 5 3.00
147 Zandv.m. adsp. a=ROH a 3.00
161 'Zandv.m. adsp. b=VViH a 2.45
186 Zandv.m. adsp. d=RCH e 3.00
205 HFC adsp. g=Zandv.m. f 3.00
216 Schoten adsp. d=Zandv.m. g 3.00

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen van zaterdag l februari:

Alliance adsp. d=TZB b 3=2
zondag 2 beruari:

DSS 2=TZB l 7=3
.Hillegom 5=TZB 2 6=0
Coincordia 5=TZB 3 0=8
TZB 4=THB 7 2=7
TZB jun.=SHS jun. 4=2

Programma voor zaterdag S febr.
189 Concordia adsp. c=TZ'B a 3 u.
204 TZB adsp. b=AIliance c 3 u.

Zondag 9 febr.:
28 WJH 2=TZB l 12 u.
61 TiZB 2=Ripperda 5 12 u.
79 TZB 3=EDO 10 2 u.

117 DEM jun.=TZB jun. 2.30 u.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
A f d. Volleybal.
Hei succes \\as vorige woensdag ni2t
aan de OSS=kant. De meisjesploeg
OSS 2 verloor met 3=0 van Set Up 2
en de damesploeg OSS l moest in
PSVH met 3=1 de meerdere erken=
nen. Ook de heren hebben het niet
verder dan een öelijk spel tegen
Electra 2 kunnen brengen. Hei be=
gin leek hoopvol, toen 2 sets met
resp. 15=13 en 15=6 werden gewon=
nen. De laatste 2 sets gingen echter
met 9=15 en 11=15 voor OSS verloren.

De volgende' weck wordt dopr
geen van de OSS=ploegen gespeeld.

Zandvoortse Korfbalclub
liet tweede twaalftal van de Zand=
voortse Korfbalclub speelt zondag=
middag op 't terrein van het sport=
park Duintjesveld en komt om half
drie uit tegen D.S.V. 2

'Het derde Lwaalftal heeft even=
eens een thuiswedstrijd met Nieuw
Flora als tegenstander. De wedstrijd
begint om 10.30. iHet eerste twaalf»
tal is vrij.

Het adspirantentwaalftal trekt z.i=
terdagmiddag naar (Haarlem om Au=
rora c te ontmoeten.

Tafeltennisclub „Shot"
1.1. Vrijdag moest hei Ie team vjn

Shot aantreden tegen het sterke
Spinneweb 2 dat met twee punten
voorsprong op de bovenste plaats,
van de ranglijst prijkte.

De eerste partij werd al direct
overtuigend door Spinneweb gewon=
nen, maar Shot maakte onmiddellijk
gelijk en begon uit te lopen totdat
een stand van 5=2 in haar voordeel
was, bereikt. Er moesten toen nog
twee partijen en een dubbelspel wor=
den gespeeld en onder grote span=
ning werd met de Se partij bcgon=
nen. Uit het score=verloop hiervan
n.l. 23=21, 20=22 en 22=20, blijkt wel
hoc boeiend deze partij was en het
M as dan ook geen wonder dat in de
zaal een luid gejuich opging toen
het winnende punt door Shot werd
gescoord.

In de overige twee partijen, die
toen niet van veel belang meer wa=
ren wist Spinneweb alleen het dub=
helspel op haar naam te brengen,
/odat de uiteindelijke uitslag 7=3
werd, waarmee Shot l thans voor
de tweede maal door een beter ge=
middelde de bovenste plaats bezet.
Doordat DSB en Spinneweb echter
ook hetzelfde aantal matchpuntcn
hebben, blijft er voldoende spanning
in deze competitie.
Shot 2 trok maandag 1.1. welgemoed
naar Vclscn, maar moest in VTC 3,
dat met 9=1 won, haar meerdere er=
kennen.

K.J.C. „Zandvoorf'
Woensdag 29 januari j.l. speelde

KJ'C „Zandvoort de 3e ronde voor
hel maandelijks clubkampioenschap.
Nr. l werd P. Paap Cz.; 2e D. Grim;

_3c Jan Zwemmer; 4e G. Meijer.

HOBOPLEX
STATIONSPLEIN 13=15
Telefoon 3346

HOUT, BOARD, TRI.1LEX

DG zaak afgesteld op „Doe het zelf'

HOUT:
Alle soorten houtwaren, welke U '/.o komt gebruiken zoals 4=zijdig ge=
schaafd latwerk, sierlatten, planken, kastplanken, tafelpoten, enz.

BOARD:
On'bewerkt ivoorkleurig hatd, en zachtboard (zo te verwerken), tegeh
board in 8 monderne tinten, tegelmaat 10x10 cm en 15x15 cm, alsmede
bijbehorend vlaklakboard; "eperforeerd of gaatjesboard ivoorkleurig en
/wart, bovendien wit gelakt (mat).
Ken beschrijving hoe U 'boards doelmatig m.a.w. zonder later moeilijk=
heden ie krijgen, kunt verwerken, zenden wij U gaarne toe.

TRIPLEX en MEUBELPLAAT:
Een materiaal voor jong en oud; in diverse soorten aanwezig.

BOUWPAKKETTEN:
'Maak zelf Uw salon= of radiofcafel, bijzet= of televisietafel, moderne
boekenkasten, en/, u i t onze bouwpakketten.

MEUBELEN:
Komt U eens bij ons kijken, voor een eenvoudige en voordelige oplossing
voor een smaakvolle eethoek.

DIVERSEN :
Kent U reeds de mogelijkheid om van Uw schoorsteen een moderne
schouw te maken? Wij kunnen U adviseren.
Ic Uw aanrecht aan vervanging of herstel toe of wilt U op eenvoudige
wijze een keuken maken? iZie hiervoor de moderne oplossing: een aan=
rechtblad en gootsteen uit één stuk.
Voorts licht=plasticplaten en zachtboardtegels voor plafonds, plastic=
strips, lijm, schuurmiddelen, enz. enz.
P.V.C, vloertegels 'in moderne tinten, welke U zelf kunt leggen in winkel
of kantoor, woonkamer of salon, badkamer of keuken.
Tenslotte on/e hardplasticplaten voor ieder doel; kent U hei gebruik
ervan nog niet? 'Wij adviseren U zonder enige verplichting.

N.B. HOBOPLEX, Stationsplein 13=15: een adres om te onthouden.

van deze
levenslust

kunt U
de leverancier

zijn,
mevrouw...

U behoeft alleen maar
brood van

Vermaat & Franken

te nemen

Brood van
Vermaat 6 Franken is 30%

beter dan gewoon brood.
Dat betekent dus dat V & F
brood er 30% beter uitziet,
dat V&F brood 30% beter
smaakt, maar ook dat V&F
brood extra rijk is aan
vitaminen, eiwitten, vetten,
suiker en kalk,
En dat zijn ze, de grond-
stoffen 'voor een pure levens-
lust!

Geef ze dus
VöF wittebrood
Geef ze dus
VöF bruinbrood
Geef ze dus
VöF krentenbrood . . ,

. . . dan bent U een hele
beste levenslust - leverancier,
mevrouw!

moderne bakkerijen

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Zijhveg 63, Haarlem, tel. 15141

Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Vers
zorging van begrafenissen, ere*
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstr. 4, tel. 3131

Baddoeken
STOR'K', ZEEPAARDJE.

Theedoeken
SWAN en JORZO.

NOTTEN
„De KAMPIOEN"

Haltestraat 59 = Telef. 339S

Profiteer van deze
Speciale aanbiedingen!

Koekjes m. roomb. bereid 250 gr. 69
Chocolade biskwietjes per pakje 55
Haverstro balletjes 250 gr. 59
Echte chocolade korrels, 250 gr. 69
Prima doperwten, per liter blik69
Spliterwten 500 gr. 31
Grote blik iZuurkool

blanke kwaliteit 75
Specialiteit in fijne Vleeswaren.

I. J. KNOTTER
Haltestraat 37 Telefoon 29,91

JB.atw.e.6
Annex CABARET EXTASE

Zandvoort
Het gehele jaar geopend

Zaterdags en zondags
CABARETPROGRAMMA
met internationale artisten

Gedurende de maand
februari elk weekend

Orkest
WIM OLIJ

*
ZONDAGS MATINEE

met volledig avondprogramma

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.cL Bos&Zn
Tel. 2562, Zandvoort Gevestigd 1879

Burg. Engelbertsstraat 54
GLAS-ASSURANTIE

Amsterdammers
ontmoeten elkaar!
'Het haar van. Johnny Jordaan
en Jan ih'ilgers ziet er prima
uit. Hoe kan het ook anders?
Het is geknipt door de vroe=
gene chef van één van Amsters
dams beste zaken.
Uw adres voor moderne, ex:
clusieve modellen is dus in
Zandvoort:
HERENKAPSALON

HAAGEN
Zandvoort = Telef. 2198
SWADUESTRAAT 15 v

Reclame-aanbieding!

Jumpers
en vesten

stomen 9Oct
Stomerij
KEYSER
KERKSTRAAT 26

ZANDVOORT , TEL. 2653

Excelsior
stofzuiger
Moderne vormgeving! Zware
motor! ƒ 145 of v.a. ƒ 2 p.w.
Komt U eens kijken?
Radio televisie specialist

F. H PENAAT
Kostverlorcnstraat 7, tel. 2534
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Zandvoori beleefde

Een padvinders weekend
op de planken van Zomerlust en Patronaatsgebouw

De Stichting „Bouw en Exploitatie Padvinc-stersclubhuis" organiseerde
vrijdag j.l. in ,,'Zomerlust" 'n avondje om de kas te spekken, waarbij de
padvin'dsters en de kabouters van het .Ned. Padvindslergilde, ' t jcugc»
korps van de Accordeonvereniging „Zandvoort" en enkele leden van de
Zandvoortse Opcrctte=Vercniging 'daadwerkelijke rnecewerking gaven.

En nog geen twee dagen later {/.om
dag dus) stonden de kabouters, g!d»
sen, welpen .en de verkenners van
de Katholieke Padvinderij in het Pa»
tronaatsgebouw op c.e planken om
de ouders van de leden dezer jeugd»
verenigingen /o maar eens een ge*
zelligie avond te bezorgen. En hier»
'bij had het organiserende comité
een spreker — de Zeer Eerw. heer
Tl. Brans, pastoor te Nieuw Ven»
nep, uitgenodigd, die op poulaire
wijze enkele aspecten van de kinder»
opvoeding belichtte. Maar nu laien
we eerst de dames, de nacvindsters,
aan het woord!

Zaterdagavond in Zomerlust

Aan het beruchte Zandvoortse
kwartiertje wcrc hier wel ten volle
voldaan, maar door allerlei onvoor»
ziene gebeurtenissen, die nogal eens
kunnen optreden bij het organiseren
van dergelijke avonden, is zo'n in»
breuk op het tijdschema wel te ver»
ontschuldigen! Het was igezellig vol
. . . . en rumoerig(l) toen de deer J.
Molijn, voorzitter van de Stichting
de avond opende. Daarna werd het
toneel in beslag genomen door de
jeugdige aitisten.

De kabouters voerden een „ba
rechting" van een witte uaddesloel
op, waarbij de laatste beschuldigd
werd een slak te hebben mishan»
c.eld! De paddestoel werd echter
\r-ijgcsproken bij gebrek aan bewijo
omdat hij zich van de medewerking
had verzekerd van een kabouter, die
'hem — telkens als.de rechter kwam
kijken — in een vliegen/wam VST:
anderde!

Toen was 'het de beurt van cc
jon<i~ accordeonislen, die ol.v. de
heer J. Davids enkele sonore mim»
mers speelden, o.a. het onverwoest»
bare „An der schonen blauen Do»
nau".

De twee befaamde dames uit
Groesbeek ontbraken ook niet op
het appèl en 'het daarna opgevoerde
schimmenspel van de boer, z'n ezel»
tje en het snijcert'je, \\as werkelijk
een grappige vertoning, uitgevoerd
door drie nadvindsters.

Aan volksdansen deed een zestal
padvindsters ook, op de aanmoedi»
gence klanken van een blokfluit
achter de coulissen.

Een padvindster bracht toen op
haar eentje drie creaties: een moes-
der, haar kind en een oud vrouwtje!
'Het was een naar, verwend kind..
een z.g. „snertkind"!

Bij de hierna volgence Spaanse
opera, die het eerste deel van de
avond besloot, ging 'het inderdaad
Spaans toe. 'Het duelleren om een
schone jonkvrouw heeft toch ook
wel 'bepaalde risico's, merkten wij en
als de 'hele van de geschiedenis dan
ook nog twee doden sterft, hadden
\v\j de verleidelijke juffrouw maar
liever uit de weg gegaan. Soaans
vuur denkt er echter anders over!
De aankleding bij cit leuke zang»
-spel was ook zeer geslaagd.

Na de pauze voerden leden van
de Zandv. Operette»Vereniging en»
kele sketches op en ook werden be=
kende operette»melodieën gezongen.
De verrassing van de avond was on»
legenzeggelijk de medewerking van
een gast, de Italiaanse tenor Nino
Adami van het theater Lyrico uit
'Napels. iDcze zong met een stem
als een klok,achtereenvolgens enkele
•Napolitaansé liederen, het bekende
„Oh solc mio" en gaf toen — op na»
drukkelijk verzoek van de opgeto»
gen aanwezigen — een toegift: de
smarte»aria uit Paljasso. De heer H.
'Kerkhoven, dirigent van cc Z.O.V.,
die Nino Adami 'had geïntrodu»
ceerd, begeleidde hem op de piano.

In een deskundig geleice Amcri»
kaanse verkoop van een fruitmand
en een taart — door de heer Water»
drinker! — werd aan de zaal maar
eventjes 'honderd gulden ontftitselc.
Maar het gebeurde geheel in over»'
eenstemming met de spelregels!

N/adat de padvindsters „Hoort,
zegt het voort" hadden gezongcn.be»
sloten zij het programma met een
kampvuur. Als c.e uiteindelijke ba»
ten van deze avond gelijke tred 'heb»
ben gehouden met het artistieke
succes van de dames, dan komt het
clubhuis er spoedig!

Zondagavond in Patronaatsgebouw.

Hier kwamen na een rumoerige
prelude van ce zijde der jeugdige

toeschouwers, de kabouters het
eerst aan bod. Zij gaven een vlot en
amusante opvoering van het stukj;
„Als Joker helpt!!.

De welpen wilden niet onderdoen
voor de kabouters en dus kwamen
zij met een geestig uitgevoerd „Sr.
Anthonius kodht een koe" op de
planken. Hierin 'blonk de koster we-»
kelijk uit.

In cc pau/e nam de Zeer Eerw
heer H. Brans uit Nieuw Vennep,
het woord. Ziin betoog kwam in het
kort hieron neer dat opvoeden be»
tekent: Het kind leren liefhebben!
Geen k:nd wordt volwassen /onder
tranen en evenmin worden ouders
„volwassen" zonder tranen. (Zorgen
en angst om het kind). Zoals het
kinc. bij de geboorte naar adem ha")
om te kunnen schreien en groei»
stulpjes heeft, zo zal het zijn hele
leven door moeten paan. Vooral in
de nuberteil zijn vele kinderen een»
zaam en li jden.. . . zonder te weten

waarom ze lijden. iViel volwassen
worden is een groei van steeds meer
geven aan de ander. Het verwende
kinc wordt te kort gedaan en niet
geleerd te geven; 'het wordt dom in»
gekapseld door de moederliefde, al»
i hans door wat ren dergelijke moe»
der onc.cr l i e fde ' verstaal. Drie be»
langrijke sferen, waarin de opvoe»
ding zich voltrekt zijn: hei gezin,
de school en c.c vrije tijdsbesteding.
Bij elk de/er aspecten stond spreker
langdurig stil. Het ge/in is onver»
vangbaar, mits er een volwassen va»
der en moecer aanwe/ig zijn, die hef

kind dus l ie fde kunnen geven. De
sc'hool is van belang voor de om»
gang met andere kinderen en vooi
het helemaal zichzelf kunnen /ijn
onder schoolgenoien. In /ijn vrije
tijd moet het kind /Ach kunnen uit»

op pag. 2)

Inbraak in ULO-school
Zondagavond ontdekte het hoofd v.
cit 'Wim Gertcnbachschool dat door
het uitsnijden van een rui t van de
voordeur en van de aeur van zijn
kamer indringers de school hadden
bezocht.

'Zijn bureau was opengetrokken en
alles was overhoop gehaald. In het
magazijn van do school ontdekten
c.e inbrekers tv» PO splinternieuwe
naaimachines. Deze en de motor van
een derde naaimachine werden mee»
«cnomen.

De poltie stelde een uitgebreid on»
derzoek in. De waarde van de ver»
miste machines wordt geschat op
f 1400,».

VOETBAL

Meeuwen in snelle vlucht
overvleugelden OVVO met 5—l

Zancvoortmeeuwen heeft jl. zondagmiddag OVVO uit Amsterdam, de
club die op de tweede plaats in de compet'itie»afdeling stond genoteerd,
een 5—l nederlaag bezorgd.

Met ceze overwinning namen de voetballende kustbewoners tevens
rtvanche voor de 4—O nederlaag tegen de Amsterdammers.

Beide ploegen waren aan elkaar
gewaagd, de Zandvoortse voorhoede
gaf uitstekend aanvalsspet te zien
en wist het hoge tempo waarin werd
gedeeld goec vol te houden.

Snoek was vervangen door Kees
Stokman op de rechtsbinnenplaata
en Halderman was teruggekeerc naar
de midvoorplaats. Een goede keuze,
Halderman is een yerbindingsspeler
met een helder inzicht in het spel
en de positie der spelers.

OVVO zette na het beginsignaal
cirect een serie snelle aanvallen in
die door de achterhoede van de
thuisclub goed werden opgevangen
en geretourneerd. Reeds vijf mmu»
ten na de aanvang scoorde Zand»
voortmeeuwen het eerste doelpunt.
Na een prachtige aanval van ce
rechtervleugel dirigeerde Castien de
bal naar linksbinnen Jan Visser, die
hard inschoot, zo hard zelfs dat het
net het begaf. (1—0).
Twee minuten later werd een doel»
punt van de thuisclub wegens bui»

Ik heb me altijd afgevraagd wat
grote kerels er toch aan" vinden met
een stokje en drie ivoren 'ballen op
een tafel te spelen. Ik vind het een
rare sport dat biljarten en om er
nu eens voor eens en voor altijd
achter te komen wat de mannen, oie
er aan mee doen, beweegt om zich
zo. . . . kinderachtig aan te stellen,
ging ik mezelf overtuigen.

•En ik riep mijn vrienden, de Ma»
joor van het leger en de Meester,
te 'hulp. Ik arrangeerde een bijeen»
komst in de knijp, die door de Leger
Voorlichtingsdienst is goedgekeurd.
Wij gingen aaar heen om te biljar»
ten. Onder het motto: wil je iets te
weten komen, stort je er dan mid»
den in!

'Mijn twee vrienden zeiden mij dat
zij de kunst van het biljarten ver»
stonden. Ik igeloofde hen toen. Maar
nu niet meer. Zij kunnen er niets
van. Maar ca t pleit voor hen.

Toen wij de gelagkamcr binnen
traden van de herberg, werden wij
uitbundig begroet door de waard.
Hij deed alsof hij ons verwachtte:
„Zo jongens, zijn jullie daar!" „Wat
bedoel je daar mee, oom Karel?"
vroeg ik argwanenc. (Hii wordt al»
tijd oom Karel genoemd, ofschoon ik
zeker weet dat hij Thcorjhilius heet)
Oom Karel grinnikte en sloeg z'n
ogen op naar de blote bazuincngcl»
t!es op het plafondornament: Ik
zie dat jullie een potje willen biljar»
ten. Ga je gang maar! Ik antwoord»
de dat ik ambtshalve in de knijp
was, maar dat de Meester en de
Majoor graag zoucen willen biljar»
ten.

Ondier de spiedende blikken van
de aanwezigen g:ngcn de twee een
keu uitzoeken. De Meester probeer»
de de buigkracht on z'n knie, alsof
hij 'n tuchtigings»attribuut testte. De
Majoor bekeek c.c pomerans van
iedere stok en zei koeltjes: „Hm.,
je hebt toch krijt, oom Karel?"

Ik vond dat men, wat de blokken
betreft — zeer deskundig deed. Oom
Karel deed alsof hij niets hoorde.
Alleen snoof 'hij even met z'n neus.
Hij zette drie mokken anijsmek
voor ons neer en de Majoor en <:.e
Meester stapten met stijve benen
naar de biljarttatel. Ik keek m'n
ogen uit en vond het toch wel op»
windend. ..Wat doen wc? 'Zo maar
wat. . . . o f . . . . eh. . . . vijftig van
rood?!" riep de Majoor met stem»
verheffing en hij sloeg zich met de
keu tegen de benen op de manier,
waarop een officier 'het stof uit ce
naad van de pantalon van z'n ,,ser»
vice»jurk'' slaat. ('U weel, dat zij
Gaar zo'n infantiel rottinkjc voor
hebben).

„Gewoon biljarten!" zei de Mec3»
lei . Hij weet, bc/werend in mijn rich»
ting en vervolgde: „En let jij maar
'ns ooed op, kereltje!"

'De Majoor ging afstoten. Hij
plaatste de twee witte ballen vlak
naast elkaar en de rode op enige af»

Mannen zijn soms idioot.

stand. Hij mikte zorgvuldig, gaf de
ene wite bal een optater met cc keu,
waarop de bal een nijdige rondreis
maakte langs aj'e banden, zonder
evenwel de ene rode of de andere
witte te raken.

„Dat 'is een poedel!" zei de mees»
ter koud. Hij onderbrak ce wilde
loop van de witte bal en legde hem
weer naast de andere. Ook hij mikte
lang en secuur. Met een harde plof
belandde de witte bal op de grond,
enige meters van het biljart. Er ging
een nauwelijks hoorbaar zuchtje
door de herberg. Oom Karel snoof
weer door z'n neus en ging de bal
oprapen. De meester nam 'm aan en
keek schichtig in mijn richting. Ik

Oom Karel met slemp

vatte dat op als een aanmoedig!a:;
om een opmerking ten beste te ge»
ven. Ik deed dit ook en zei: „Wat
gaan jull ie nu doen, lui? Waar hj t
bij biljarten de grens tussen v i r ^ t i »
ositeit en onmacht? "

Enfin, ik weet niet hoe dikwijls /.c
no • de afstoot hebben gcprobecul
in allerlei stanc.cn. maar /e kregen
'het niet voor elkaar en daarom g'n»
gen ze maar gehoon door. Telkens
als de ballen, die soms op een on»
mogelijke manier legen elkaar klots»
ten, stil lagen, was de ander aan de
beurt. Ik vroeg op een gegeven mo»
ment waarom die ene wil te bal niet
een andere kleur had, want ik had
igcmerkt dat er verschil van mening
kon bestaan over de vraag van wie
cc ene witte en van wie de andere
was. Nou, dat wisten ze niet. Dat is
al twee duizend jaar zo, zei er een.
Een stomme doodtocncr trouwens,
want me dunkt hebben ze met dit
svstecm van twee witte ballen ver»
zuimd een belangrijk clement tot ge»
harrewar uit te schakelen. Op een
gegeven ogenblik, juist toen ik even
een slokje van m'n slemp nam,
kreet de Majoor: „Een carambole..
ik heb een carambole gemaakt! Ik
trok hier de conclusie uit dat ihet
tot op dit ogenblik nog aan geen

van beiden gelukt was een caram»
bole te maken. En dat is het doel
van biljarten, heb ik gehoord, 't Is
net als knikkeren.

Toen de bal nog enkele keren, tot
vermaak van de andere anijsmelk»
drinkers en tot ergernis van oom
Karel tegen de gronc was gekwakt,
r/ei ik met een verveelde grijns: ,Lie»
den, ik vind het zielig. Jullie doen
maar wat en ik vind biljarten een
stomme bezigheid. Laat mij 't maar
eens doen!"

Ik trok de keu uit de Majoor z'n
vingers en stelde me voor de tafel
op. Hei groene laken had op mij
c.ezelfde 'uitwerking als de rode lap
op een stier. Ik stormde als een rid»
der met gevelde lans op ce rode bal
af, even hoorde ik de Meester nog
roepen „de witte. . . . je moet de
witte 'hebben!" maar ik was hele»
maal door het dolle, omdat het
stuntelige gesukkel van mijn vrien»
den me van streek had gemaakt.
Ik trachtte de rode bal recht 'in 'het
hart te raken, maar mijn berekening
was onnauwkeurig naar t' scheen,
want de bal bleef stil liggen, maar
op twee centimeter er naast boorde
de pomerans zich in het seienc
groene laken, dat ter plaatse van»
een week met een akelig aroog ge»
luid. Er kwam een stofwolkje uit
dat in m'n. neus kriebelde. Daarom
nieste ik drie maal achter elkaar.
Ook Karel produceerde een gebrul
als van een gekwetste jaguar. On»
der de aanwezigen werd er deels
verontwaardigd — deels honend <»c»
mompelc. De Majoor en de Mees»
ter keken elkaar o_ntzet aan.

Het was duidelijk: Hier was iets
verschrikkelijks gebeurd. En ik be»
sefte het niet. Werkelijk, vrienden,
ik heb er geen weet van. Ik vond de
reacties nogal dwaas, want wat bc»
tekent zo'n scheurtje in dat laken.
Ik /ei luchtig: „Laat maar maken,
op mijn kosten, oom Karel. Ik ge»
loof dat 't nog wel onzichtbaar ge»
stopt kan worden, want er z i t ten
bijna geen rafels aan!

Oom Karel sloeg de hand voor
cc ogen en kreunde: „Ga weg. . . .
ga weg, adder!"

De Meester legde z'n hand op
m'n schouder en fluisterde: „Ver»
dwijn maar voor ze je lynchen!
En de Majoor betaalde, correct en
stram, onze anijsmelk. Daarna dreet
hij de Meester en mij de ceur uit.
|B uiten zei hij: „Dat kost je l wee
honderd piek, ouwe jongen! „Er
«aan dagen voorbij, dat ik ze niet
ir m'n zak heb," merkte ik honing»
zoet op. 'Maar hij maakte er ernst
mee en de Meester deed er nog een
sc'hepje op. Bah, de hele sfeer rond»
om biljarten vind ik nou nog kilteer»
achtiger dan vroeger. Eerst dat
flauwe gehannes met die ballen en
dun ook nog eens gezemel over een
scheurtje. En 't zijn allemaal grote
kerels, die 't doen.

BARTJE.

hap èp die kale schut t ing met Ceta Bever jNtenbijts

tcnspel geannuleerd. 'Maar het vol»
gcnde ogenblik moest Grijmans in»
grijpen om een gevaarlijKe toeleg
van OVVO te verijdelen.

Wel een bewijs hoe snel de aan»
vallen elkaar opvolgden.

Na een korte inzinking 'herstelde
Zandvoortmeeuwen zich met een
aantal goed opgebouwde aanvallen.
Tn de 20ste minuut plaatste J. B.
Koper de bal voor het Amsterdam»
se doel. De toestormende Kees Stok»
man bracht de stand op 2»0.

Maar OVVO gaf de moed niet op
en slaagde erin de verdediging van
Zandvoortmeeuwen om de doelna»
len te leiden. Midvoor van Berkel
kwam voor Grijmans en bracht de
stand op 2—1.

In ce tweede helft probeerde OV
VO het initiatief over te nemen en
even leek 't er op dat de thuisclub 't
hoofc zou moeten buigen. Maar na
'n kwartier spelen herstelde Zand»
voortmeeuwen zich opnieuw en ging
m het offensief. Tijdens de aanval
werd Halderman in 'het beruchte ge»
bied door twee man aangevallen. Do
toegewezen strafschoo werd coor
Visser onberispelijk genomen. 3*1.
Zandvoortmeeuwen ontwikkelde in
deze periode fioed voetbalspel dat
werc bekroond met een vierde doel»
punt. Stokman en Halderman speel»
den de bal samen voor het OVVO
net. Halderman passeerde daarna
keeper Altink met een flitsend
schot.

OVVO bleef aanvallen maar wist
niet door de Zandvoortse verdedi»
ging heen te dringen. Acht minuten
voor het einde scoorde Water het
vijfde en laatste doehunt in deze
wedstrijd.

'Zandvoortmeeuwen is coor deze
fraaie overwinning op OVVO ont»
snapt uit de gevaarlijke zone onder
aan de ranglijst

J.G.B.

Bazaar voor verwarming
Op woensdag 12 februari beleggen
de Vrouwengroepen van de partij
van de Arbeid en het N.V.V. in
„Ons Gebouw" een bijeenkomst,
waarin de plannen ontworpen wor»
den voor een in april a.s. te houden
ba/aar. De opbrengst is bestemd
voor oen nieuwe verwarming in ,Ons
Gebouw'.

Jaarvergadering korfbalclub
A.s. vrijdas' 14 februari houdt de
Zandvoortse Korfbalclub zijn jaar»
vergadering n „Ons Gebouw". De
aftredende bestuursleden P. de Cock
(\oor/itter), H. Hose (penningmecs»
ter) en B. Abelman (2e secretaris)
stellen zich herkiesbaar. Mej. M.
Koper stelt zwh niet herkiesbaar.

Het bestuur draagt 'n haar olaats
mej. K. Loos en de heer F. Borstel
voor.

Stationsplein werd fraaier
Het Stationsplein heeft een beter
aanzien gekregen, doordat op nr. 13=
15 waar vroeger café»restaurant ,,Mo»
dern" was en enkele jaren geleden
het „waterorgcl" stond, door de
houthandel fa. „Hoboplex" een win»
kei met drie 'grote etalages is ge»
opend.

De boards, houtsoorten enz. zijn
zo vervaardigc dat men — al is men
niet handig — toch gemakkelijk zelt
iets kan maken. De Hoboplex i:=
naar de eisen van de tijd ingcri.ïht
en is afgesteld op het „maak hst
zelf".

Dit uit Amerika naar ons toe ko»
men waaien prc»fabricated principe,
maakt ook in land veel opgang.

Vooral met het oog op de verhuur
lijkt ons deze mogelijkheid om
board en plastic op een gemakkc»
lijke wijze zelf aan te 'brengen plus
de voorlichting, die men er bij
krijgt, een goede aanwinst.

De onderdelen voor stoelen, ta»
fels, boekenkasten, enz. zijn in e a n.
handomdraai tot een meubelstuk om
te toveren, terwijl de prijzen belang»
rijk lager liggen can wanneer men
kant en klaar gemaakte meubelen
moet kopen.

Het interieur zelf van dit, voor»
heen zo bouwvallige -pand, toont ons
wat er met dit materiaal te bereiken
is.



FAMILIEBERICHTEN

Met grote blijdschap geven wij U
kennis van ce geboorte van ons
dochtertje en zusje

GEESKE JENETTA.
W Har t ing
C J. IlartingsKoper
Bennie.

Zandvoori, 9 februari 1958
Dr. Jac. P. Thijsseweg 11
Tijdelijk- Diaconessenhuis, 'Haarlem

Hazepaterslaan 24.

CHRIS en LIDA WILLEMSE geven
kennis van het, kort na de geboorte,
overlijden van hun /oontje
7 februari 1958.

S.v p. geen rouwbeklag.

Heden ging /acht en kalm
van ons heen, na een lang=
dung geduldig gedragen hj=
den, mijn lieve vrouw, on/e
moeder, behuwd» en groot=
moeder, ?uster en behuwd*
xuster

MARIE BRANDS-BROSSOIS
jn de ouderdom van 74 jaar.

Uit allci naam:
A E M. Brand*

Zandvooit, 9 tebruan 1958
Oranjestraai 13rood

De leraardebestelhng /al
plaatsvinden woensdag 12 te=
bruari te 10 uur op de Algem
*Begraafplaats ie /landvoor!

Heden overleed tot onze diepe
droefheid na een langdurig
doch geduldig gedragen liiccn
mijn lieve broer, zwager en
oom

LEENDERT PAAP
m de leefüjd van 73 jaren.

Uit aller naam,
/. Paap

Zanuvoort, 9 februari 19o8
Kostverlorcnstraat 102
Condoleantie=adres: Kostver=
lorenstraat 102
De teraardebestelling /al
plaatsvinden woensdag 12 fe=
bruari a.s. te 3 30 uur op de
Alg. Begraafpl. te Zarich oort.
Vertrek sterfhuis 3.15 uur.

(Vervolg van pag 1)

Padvinders weekend

leven m een of andere hobby. Laat
het cesnoods alles fout doen, maar
teat 't hem doen! Het leert zijn ac=
tiviteiten ontwikkelen. Daarom is
de jeugdbeweging van onschatbare
betekenis omdat het kind hier kan
leren onder goede leiding zelfstan»
dig te worden.

Wanneer er een goece kern in een
jeugdbeweging is, heeft de" jongen
of het meisje later het veilige ge=
voel iets achter zich te hebben wat
van belang is \oor hun verdere io=
ven. „Ouders", 7.0 besloot pastoor
Brans. „U leeft van de liefde. Uw
kinderen moet 'U het leren. Waar U
elkaar liefhebt, werkt U God los i i
'Uw hart en dus m uw gezin, \vant
waar liefde is, is God!

Na de pau?e brachten cc Vi-i =
kenners „De zwarte schuur" ten to=
nele. Het decor was prachtig, iiat
spel — vooral van de grotere JOT*
gens — was echter nogal zuak. T)c
vondst van de Gidsen was niet on=
aardig, veel moeite hebben /ij /ich
echter niet behoeven te getroosi.cn,
want zij hielden een vlaggenparadc
•van 21 landen. We! een kleutig ge=
heel.

Tot slot zongen alle kabouters,
welpen, verkenners en gidsen .Hoort
zegt het voort'. Ieder heeft een ge=
noeglijke en lecr/ame avonc. ge'.uJ.

H.W. - - A.W. T.

Zandvoorfse Korfbalclub
Het t^eece twaalftal van de Zand'
voortsc Korfbalclub worgde zondag»
middag voor een 5=3 overwinning op
DSV 2. De rust ging in met gehjkc
stand (3=3).

Het derde twaalftal lecc op
eigen terrein een 2=1 nederlaag tegen
Xieuw Flora 4 uit Haarlem.

Het eerste twaalftal had een vrije
dag. De ontmoeting van het adspi=
rantentwaalftal tegen Aurora c ging
zaterdagmiddag wegens tcrrcmom=
feiandigheden niet door.

Baar kimt u heem
Monopole

Woensdag 12 febr., 8 uur: film ,Eva'
Donderdag 13 febr., S u.: film „Tody

en het hertenjong"
Zondagmiddag 9 f e b r , 230 uur: film

„Wegpiraat nr. l"
Dinsdag 11 febr.: gereserveerd voor

de cabaret» en operettevercniging
„Fiêsta"

Hotel Bouwes
Zaterdags en zondags cabaretpro*
gramma. Orkest: Wim Oly.
Zondags matinee.

*
Stadsschouwburg, Haarlem

Zondag 16 febr., 8 uur: Ned. Comc=
c.ie met „Wie is Janus"

Sport en Spel
„Zandvoortmeeuwen"
Uitslagen van zondag 9 /«br..-
Zandvoorimeeuwen=OVVO 5*1
24 DCO 3*Aandv.m. 4 2=1
38 HFC 7=^andv.m. 5' 0=1
66 Van 'Nispen 2=Zandv.m. 6 4=1
96 Haarlem jun. b=Zandv.m. a uitg.

105 DCO jun. a=Zandv.m. h 1=5
125 Zandvm. jun. c»VVH h 5=ü

De wedstrijden voor zaterc.ag 6 fes
bruari zijn allen afgelast.

Programma voor zondag 16 febr.:
Hollandia=Zandvoorlm. 2 30
Assendelft 2=»Zandv.m. 2 10.00
21 Vl.Vogels 3=Zandvooitm. 3 12.00
32 Zandv.m. 5=Vogelzang 2 12.00
62 Zandv.m. 6=DSS 4 12.00
91 Zandv.m. jun. a=VVH a 9.45
99 Zandvm. jun. b=ROH d 9.45

119 DSB jun aZancvm. c 9.45

Programma voor zaterdag 15 febr.-
CSCAs/andvoortm. 4.15
132 Zandv.m. 2=SIZO 3 3.00
140 Keunemerl. 7=Zandv.m. 3 3.00
147 Haarlem adsp. a=Zandv.m. a 3.00
159 HFC adsp. b=Zandv.m. b 3.00
172 Haarlem adsp. d=Zandv.m c 3.00
181 Zandv.m. ad^p c.=DSB a 3.00
189 Zandv.m. adsp. e=SIZO b 300
197 Zandv.m. «dsp f *V BW a 3.00
216 SMS adsp. b=Zandv.m. h 3.00

Ranglijst Zandvoortmeeuwen
Vier van de zes wedstrijden werden
/ondag in afdeling West, 2e klasse a
gespeeld.

IZand voortmceuv, en verbeterde
dooi de 5=1 overwinning op OVVO
/iin positie en steeg één plaats op
de ranglijst, welke er thans als volgt
uitziet:
Wcstfnsia (1) 14 9 4 l 22 36=17
Hollandia (4) 15 S 4 3 20 34=21
HRC (2) 16 8 3 5 19 33=24
OVVO (3) 16 8 3 5 19 28=24
Puimerstcijn (5) 15 7 2 6 16 20=17
\Vatergmeer (7) 14 7 l 6 15 24=20
Zandv.m (8) 15 6 2 7 14 33=31
DEM (6) 15 6 2 7 14 27=32
WFC (9-> 14 3 5 6 11 22=26
Kennemers (10) 16 4 3 9 11 27=31
Zaandijk (11) 14 3 4 7 10 13=37
TOG (12) 14 2 4 8 8 24=41

Afdeling Handbal.
IJmond 3=Zandvoortm. 2 3=5
Bunkert 3=Zandv.m. 2 0=9

Zancvoortmeemven 2 Zaalhandbal=
kampioen.

Het goede voorbeeld van het eer=
s>te herenteam dat in Amsterdam
/aalhandbalkampioen werd, is voor
het 2e herenteam een aanmoediging
gebleken.

J.l. 7ondag werd het tweede team
/aalhandbalkampioen te Alkmaar
Dit team heeft het gepresteerd om
ongeslagen het kampioenschap te
behalen. In d° wecs+- d tegen IJ=
mond moest de Zandv m =ploeg la=
ten zien wat zij waard was, want
ook IJmond was nog ongeslagen.

IJmond wist in het begin van
de wedstrijd een 2=0 voorsprong te
behalen. Maar IZandvoortmecuwen
liet zich niet uit het veld slaan. IJ=
mond werc. met 5=3 verslagen. A.
Draijcr maakte vier van de vijf doel=
punten.

Hierna wist iZandvoortmeeuwen
ook de Blinkert te verslaan en wel
met 9=0. Tn de?e wedstrijd scoorde
C. Kerkman vier doelpunten.

Amsterdamse
Groentencentrale

TOLWEG 16 = TELEF. 3195

Pankl.
Pankl.
Pankl.
Pankl.
Pankl.
Pankl.
Pankl.
Pankl.
Pankl.
Pankl.
iPankl.

Savoye kool
Koolraap ..
Soepgroenten
Uien
Worteltjes
Prei
Rode kool
Boerekool .
Hutspot ...
Groene kool
Andijvie ..

p.pond 18
p.pond 18

p.ons 15
p.pond 24
p.pond 20
p.pond 25
p.pond 13
p.pond 45
p.pond 24
p.pond 18
p.pond 48

3 Crape f ru i t 1,00

II Sinaasappelen l,—

10 grote Mandarijnen 1,15
Citroenen per stuk 0,15
Pracht iHand^Goudrcineltcn

per kilo 1,25

Uien 3 pond 25
Rode kool 3 pond 25
Koolraap 3 pond 25
Wortelen 2 pond 25

WINKELIERS,

Maakt reclame

doormiddel van

de
ZANDVOORTSE
COURANT

Maak steeds tijdig uw
advertentie gereed!

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

„CHONG HAF'
Swaluëstraat 2-4 Zandvoort, telef. 2889

Opent 14 februari 1958
Kan ook gehaald worden.

K. LOCK.

AUTO-VERHUUR
Vaste dagprijs (onbep. rijden), langere term.
aanz. kortingen. OpelRekord '58 Peugeot ,403'
6 pers. Chrysler Windsor

Ged. Oude Gracht 70, telef. 10454

„HOLIDAYS" - H A A R L E M

ABONNEERT U op de
ZANDVOORTSE

COURANT •

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Zondag 16 febr., 8 uur
Ned. Comedie

„WIE IS JANUS1'

Pi. /' 1,25 t/m ƒ 5,= (a.i.)
Verk, op speeld. en 2 eg
ervoor van 10=3 u. na 12
uur tel. 'Coupons geldig

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Tot l 30 uur geopend.
Zeestr. 62 - Telef. 2263

GEVR. MEISJE of vrouw,
intcin; prettige werkkr;
huisel. verkeer; ook schrift.
M. M. Homborg, Kenne=
merweg 80

GEVR. !/elfst. huishouden
lijke HULP van 8.30—1230
Loon ƒ 20,— p.w.
Wilhclminaweg 36

GEVR voor 3 pers. 2 ka=
mers met keuken voor dir
Jaarbcwoning. Br. nr. 1201
bur. Zandv. Courant.

TE KOOP Duitse PIANO
in prima staat; uiters e pr
f 600,-. Tolweg 23.

TE KOOP: WRINGER m.
BOK., z.g.a.n. en een VO=
GELKOOITJE. Br. nr 1202
bur. Zandv. Courant

TE KOOP: 3 prachtige
Louis Philipoe stoelen, l
eikenh. Empirekastje en 2
Bicdermeier fauteuils, als=
mede l ronde ant. mahome
houten tafel, alsook c.iver=
se schilderijen. Tel. 3651

TE KOOP: 2 twee=pers.
eiken ledik. m. prima spir.
en 3 nachtkastj-s ƒ 30, pst.
Kostverlorenstraat 38.

TE KOOP: Voetbalsch., 23
cm hofe jgs soortschoenen
^5 cm, fietsstoeltje, k.ledis
kan 120/65 kloostei tafel
100/50, 2 H.costuums mt 50,
kant 120/65, kloostertafel
cm. Wilhelminaweg 44
(van 10=12 uur).

Jong iechtn. 7.k. zoekt 2e
helft juni GEM WOON=
RUIMTE m kookgel. te
Zanovoort. J. Klem, Goe=
man Boigesiusstr. 42, Am=
stcrdamAV.

WIE HEEFT van 23 juni
t/rn 5 'juli voor een echtp
z k een nette KAMER be=
sohikb. m. of zon-der pens.
en bij voork. uitz. op zee.
Aanb aan M. v. Eist, He=
renstr. 69b, Hilversum.

Abonneert U op de
Zandvoortse Courant

Administratie:
Achterweg l, telefoon 2135

VERMtCELU
RECLAME
Bij aankoop van l 5.- De Gruyter - artikelen

krijgt U het Snoepje van de Week voor slechts

10 cent en bovendien

een pak vermicelli
naar keuze

voor halve prijs
geldig tot en met 18 februari 1958

DE GRUYTER'S VERMICELLI

Gesneden middel pak 23 et
Gesneden fijn . . pak 24 et
Figuur ....... pak 30 et

58Ö2T2

K.J.C. „Noord",
Voor de eerste ronde van de maand
februari is de stand:
\V. Paap Ez. 5262 punten;
Mevr. Bol=Groen 5167 punten;
Mevr. v.d. Heijde 5108 punten;
H. Paap 5023 punten.

Damnieuws
Woensdagavond 5 febr. j.l. werd de
onderlinge competitie na enkele „be=
wogen" Avcken van promotiestrijd
hervat en konden ce volgende arge=
broken partijen worden uitgespeeld:
C Draijer Jr=C. Draijer ~Sr. 2=0, G.
ter Wolbeek=Jan van der Werff 0=2.

Overige uitslagen:
Groep B: J. Koper*A.Schuiten 1=1;
Th. J. ter Wolbcek=F. van Beem 0=2;
Jan vander Werff=J. Ovaa 0=2;
A. iDekker=G. ter Wolbeek 0=2.
Groep A: A. Hoekema=P. Versteege
1=1; R. Mulder» J. Hoogendijk 1=1;
J. van Dijk=C. Draijer Sr. 0=2

Zandvoortse Bridgeclub
Het koppel heren 'Fabel»Stor staat
al weer bovenaan in de A»lijn van
de Zandvoortse Bridgeclub.

!Na de derce wedstrijd bedraagt
het percentage van dit team 183.80'%i

(Hierna volgt de fam. Prins met
162.96 %.

Minder groot zijn de verschillen
in de B=lijn. Het koppel heren van
Dartelen=de Jong heeft met 171.07 %
de leiding, maar het verschil met
ihet dameskoppel (PluggesZii/rcher
met 167.83 % is niet erg grobc..

In de iC=lijn staat het dameskop»
pel van Dartelen=Hagen op de eerste
plaats met 186.31 %. Het koppel
mevr. Peen=heer Muiter Smit staat
met 161.32 ̂  op de tweede plaats;
het dameskopnel Jacolbs=van der
Werff staat in de D=lijn met 187.58
% vast op de eerste plaats. Het da=
meskoppel KeursGroeneweg volgt
met 171.91 <%i

FAMILIEDRITKWERK
Gertenbachs Drukkerij

ACHTERWEG l TELEF. 2135

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding

3043, 3044 Politie

3100 Politie (alleen v. noodgevallen).

2345 Gemeente Secretarie

2499 Gein. geneesheer, Jullanaweg la

2262, Informatiebureau Vreemdelin-
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein

2424 Autobedrijven „Kinko",
Oranjestraat en Stationsplein.

2231 Boekhandel v/h Esvé,
Grote Krocht 17.

3283 Autorijschool r.Zandvoort",
Thorbeckestraat 17.

3492 „Lcico", schoonmaakbedrijf
Marn. van St. Aldegondestr. 3

26076 (02500) Garage Flintetman
Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

2135 Zandvoortse Courant, G«rUn-
baohs Drukker^}, Achtvrvrog 1.
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Redactie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm hoogte

YOORTSE
soor ZANDVOORT, BKNTVELD en AERDJiNHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per poit ƒ 7,—; buitenland f 8,-
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 523344 t.n.v. IJs de Joii!>
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Taak voor planologie

Bouw nieuwe wooncentra
moet beantwoorden aan schaal van de mens

Zandvoort gaat zich steeds meer uitbreiden .Ten' zuiden, ten oosten en
ten noorden van onze gemeente w.rden gionden bouwrijp gemaakt
om nieuwe woon-centra te stichten die de badplaats straks de allure van
een — kleine — stadsgemeenschap gaan geven

Over de problemen rond de stedenbouw m onze tijd en de belangnjke
plaats die de planoloog uaarby inneemt is de laatste tijd veel gespro-

ken en geschreven
Dr Sj. Gioenman, hoogleraar in cie toegepaste -sociologie heeft enige

tijd geleden een belangwekkende lezing gewijd ftan de plaats van de
stad m onze huidige en toekomstige samenleving. In verband met onze
eigen nabije — en toekomstige stedenbouwkundige — vraagstukken geven
wij in kort bestek hst hoofdthema van zijn visie .'an U door

De planologie der moderne steden-
bouwers is gesteld vooi de taak
bestemmingen te geven aan de uum-
te. Bestemmingen, die een mir of
meer duurzaam kaïakter dragan en
die beantwoorden aan sociale, veel
minder aan individuele behoeften.
Die behoeften zijn van velerlei aard
Zij kunnen economisch zijn en dan
spreken zij bij velen gemakkelijk aan.
Zij kunnen technisch zijn en dan
zonder lange omweg toch wel op de
economische noemei worden ge-
bracht. Zij kunnen ons vei langen
naar beschutting tot uitdiukking
breng-en tegen het klimaat of tegen
een vijandige gioep, zoals bij de om-
muurde stad. In Nederland is er de
behoefte zich veilig te stellen tegen
het water, elders tegen lawines De
111 gioepsverband levende mens heelt
behoefte aan ruimte. Pure ruimte is
voor hem een zinledig begup. Hst
gaat om de door hem beleefde ruimte.
Hij leeft in die ruimte: woont er,
speelt er, werkt er, beweegt zichdaar-
in. In die ruimte ontmoet hij de
medemens, ontmoet hy nem vaak of
weinig, in die lUimte zoekt hij die
medemens of wil hij hem vermijden.
De planologische problematiek moet
wel bijzonder moeilijk zijn m een
land als het onze. Dichtbevolkt is
dit land niet alleen, maar bov<;nal
stedenrijk. Ja zelfs, men heeft aaii-
leiding gevonden het Westen des
lands één grote stad te noemen.

De opeenhoping van mensen lïi
deze stedenkrans stelt de planoloog
voor een bijzonder moeilijke taak, als
hij enerzijds wil tegemoet komen aan
de behoeften van deze mensen, voor-
zover zijn bouwheer, de overheid,
daaitoe beaeid is, en anderzijds geen
vormen wil scheppen, die al te spoe-
dig het werk van zijn opvolgers zul-
len bemoeilijken. Hij zal ruimte wil-
len scheppen voor de aspecten voor
het samenleven met slechts zoals het
nu is, maar daarnaast in de toekomst.
Zy moeten worden voorgelicht over
de structuur van de eigentijdse sa-
menleving en over die van de toe-
komst.

Men kan op die stedelijke samen-
leving allerlei etiketten plakken als
massaal, onpersoonlijk, zakelijk, jach-
tig, eenzaam. Aan deze aspecten zou-
den misschien wei een paar mm of
meer verstandige woorden te beste-
den zijn.

Laten wrj liever een ander aspect
van de stedelijke samenleving kiezen
dat elkeen, die 't 'beste met de meris
vóór-heeft, wel ter harte moet gaan.
Wy vangen veel van de behoeften
van -de mens, die de planoloog
zal hebben te honoreren, als
wij de vraag stellen, of de stad is
aangepast aan de „schaal" van de
mens. In de activiteiten, die beogen
een samenleving op te bouwen, die
verantwoord is, waaronder de plano-
logie moet worden gerangschikt, staat
de mens centraal. Het gaat om de
mens. De stad is een omhulsel niet
menselijke inhoud De mens is de
maat, waaiaaii het resultaat dezer
activiteiten moet wolden gemeten.

Wanneer men wyst op de verzake-
lyking van de betrekkingen tussen de
stedelingen, op de ongeinteresseerd-
heid van de stadsbewoner voor
het stadsbestuur, wanneer gepleit
wordt Voor stadswijken, die een ze-
kere mate van integratie vertonen 111
overeenstemming met de wykgedach-
te, wat bedoelt men dan anders dan
de grote stad te toetsen aan de
schaal van de mens?

Nu is het wel goed ons by dit
sooit beschouwingen niet te laten
meevoeren op de golven van een ro-
mantisch idealisme, dat de werkelyk-
heid uit het oog verliest. Die reah-
teit is vooreerst ,dat de mens, die m
de stad leeft, zach niet meer kan be-
vmden in het midden van één sociaal
veld van actie, waarin hij ruimte
voor al zijn maatschappelijke rollen
kan1 vinden. Wy hebben er m te be-
rusten, dat de individu geworden is
tot een knooppunt van uiteanliggeii-
de veld

ontmoeten. Zij kunnen niet meer sa-
menvallen.

Niemand in de stad kan zich nog
een beeld wonnen van de stad als ge-
heel en dat deze hem als structuur
met kan aanspreken Hij weet e^
wat sociale weggetjes, net zoveei als
nodig is vooi het dagelijks ,leven
maar voor de rest is de stad voor
hem anoniem en daarvoor vermag hy
zich dan ook maar weinig te mteres-
seren. Zij is kennelrjk aan de schaal
van de miens ontgroeid.

Hier helpt alleen het stichten van
steden, die zelfstandige eenheden
zijn en die een omvang hebben, die
beantwoordt aan de schaal van de
mens.

Kent men deze stad ruimtelijk,
weet men welke maatschappelijke
groepen er wonen en waar zij wonen,
kent men de mogelijkheden van re-
creatie, heefo men een goed over-
zicht van het verenigingsleven, weet
men nog de weg in het ambtelijke
apparaat, weet men, wie er wethou-
ders en raadsleden zvjn, kan men
vni volledig^angeven, welke oplei-
dmgsniogehjkheden er zyn? Dit soort
vragen zouden toetsstenen moeten
zijn voor een grootte van een
stad, die beantwoordt aan de schaal
van de mens. In een dergelijke stad
begrijpt de burger nog wat er ge-
beurt, als er. een nieuwe weg wordt
aangelegd, een nieuw gebouw ven ijst
De verhouding van het publiek, van
„men", tot de overheid, die in de
stad veelal met de vage uitdrukking
„ze" wordt aangeduid, deze verhou-
dmg, die in de stad is verworden tot
een „men''-„ze"-relatie, een. „menze-
lijke" verhouding, kan in de stad, die
beantwoordt aan de schaal van de
mens inderdaad nog „menselijk" zijn

Speurtocht zonder resultaat
Zaterdag 10 augustus van het vorig

jaar vonden drie jongens van een
jaar of dertien in de mcdderkom-
men bij de Noorderduinweg de romp
van een man, die hoogstwaarschijn-
lijk een maand of zes tevoren was
vermoord. De politie stelde een diep-
gaand onderzoek naar verdere resten
in. Er werden alleen nog een paar
botjes en een halsweivel gevonaen
Het hoofd, waarmee men de idanti-
teit van de man hoopte vast te stel-
len, bleef onvindbaar.

Na maandenlang speuren heeft de
Zandvoortse pohtie het onderzoek
naar de identiteit van het lijk vooi-
lopig gestaakt. Men heeft geen enkel
lesultaat bereikt

Griznsel tot Grossglockner
Het conculaat van de Ned. Reisver-
emgmg orgamseeit op maandag 17
febr. een filmpiogramma in Zomei-
lust onder de titel „Van Grimsel tot
Grossglockner". De film werd opge-
nom'en door de heren C. H Groen en
Ed. van Elhnckhuysen

George en Margaret
Het blijspel „George en Margaiet" in
drie bedrijven door George Savorny
is door de toneelvereniging „Op hoop
van zegren" in studie genomen. De
opvoering zal in de- tweede helft van
april plaatsvinden.

programma's

Wie i egelmatig viaae
racuo de uitzenJui-
gen m het „lichte
genre" beluistert, zal
tot de erkenning moe-
ten, komen dat de
meeste amsuements-

aen ontstellend gebrek
aan goede smaak demonstieien. Het
grote merendeel der piogrammalei-
deis m deze sectoi, schijnt van de
veronderstelling uit te gaan dat „zich
vermaken" identiek is aan het vroe-
ger veel gebiuikte en hopeloos ver-
molmde iccept .lachen, brullen, en
gieren '.
Wanneer men de teksten van de
ladio-komieken van de dinsdag- en
de zaterdagavonden eens op de ke-
pei beschouwt, dan ontkomt men niet
aan de indiuk aat de heien — en
soms ook wel de dames! - er zondei-
Imge opvattingen omtrent geestigheid
an humoi op na houden Vooi een
bepaald deel der radio-clowns staat
het onomstotelijk vast dat het pu-
bliek in de studiezaal en in de huis-
kamer zich niet vermaakt tenzij het
hystensch schreeuwt. Een enkele uit-
zondering daargelaten, schreeuwen ze
trouwens zelf ook erbarmelijk.
Ja, er wordt vei schrikkelijk hard ge-
sproken en meestal m een afschuwe-
hjk bargoens. Het misvormen van de
moedertaal is overigens een belang-
rijke factor m het succes der geijkte
radio-grapj assen. En dat is eau
bedenkelijk feit Want niet deze op-

vattingen, die een principiële misken-
nmg van het gevoel voor stijl en
pioporties inhouden, verminkt men
stelselmatig het onderscheidmgsver-
mogen van het publiek. Men veidoofi
ds luisteraais met een bombarde-
ment van slecht uitgesproken taal en
onsamenhangende klanken. Het is ge-
bleken dat een aldus murw gebeukt
publiek in 't algemeen uitermate
dankbaar is'
Een vooitdurende carnavals-stemming
i-i de radio gaat langzamerhand ver-
moeiend werken en. het is niet on-
denkbaar dat vroeg of laat zowel het
publiek als de executanten van d«
biallende lol een kater oplopen. En
deze werkt funester dan de leegheid
in het hoofd na overmatig alcohol-
gebiuik.
Het is voor de amusementsprogram-
ma-samanstellers eenvoudig ondenk-
baar dat men geestigheid en humor
zou kunnen honoieren met een ghm-
lach van waardering. Nee, het publiek
moet buiten zichzelf raken, het moet
de zaal óp z'n kop zetten. Inderdaad,
dan komt het er niet zo zeer meer
op aan welke teksten men gebruikt
en hoe men ze uitspreekt
Maar triest blijft het dat ze de ge-
legenheid om de smaak van het pu-
bhek te bedeiven zo nadiukkehjk
aangnjpen en de kans hebben haar
vast te houden. .
En men, waant zich de uitdelers van
de genadegaven der klein-kunst bij
uitstek.

l

Flesta bracht operette

Koningin van Monf martre
Meer kijk- dan zangspel

De Zandvoortse operette- en cabaret- -vereniging „Fiesta" gaf j.l dinsdag-
avond in theater ,;Monopole" een vlotte opvoering van de operette
„Koningin .van Montmartre'1. Achter deze titel schuilt een operette in
tdrie bedrijven cp een libretto van Jean Dupieille- en muziek van Vada
Ennem, die ons een ondeugend kijkje geeft op de Panjse ondei- en
apache-wereld.

Het stuk wemelt van de misdrijven
waarvoor de straten en sloppen van
Montmartre zich uitstekend lenen.
Als tegenwicht voor het onderwereld-
bedrijf brengt het verhaal pikante en
humoristische scènes. De schuiken-
streken van de apachen worden afge-
wisseld dooi gebeurtenissen van
luchtige en speelse aard.

Vooral dit laatste heeft het publiek
j.l. dinsdagavond weten te apreci-

Een pacifistisch geluid
in vergadering van socialistische groepering

Op vrijdag 7 febr. hield het gewest DSToord-Holland van de Pacifistisch
Socialistische Partij een openbare bijeenkomst in ,Ons Huis".

Voor een aandachtig gehoor sprak het hoofdbestuurslid, de heer J. W.
E. Riemens uit Amsterdam, over het onder wei p „Socialisme zonder
atoombom".

Spreker schetste allereerst de hui-
dige nationale en internationale si-
tuatie Mede danK zij de steun van
de P.v.d A. is Nederland een van de
meest enthousiaste NAVO-partners
Ten opzichte van Nieuw-Guinea en
Indonesië voert onze regering, waar-
van zij deel uitmaakt 'n heilloze poh-
tiek, tot schade van de Indische Ne-
derlanders en de Nederlandse bevol-
king Spreker hekelde scherp de poh-
tionele acties en de zich sociahsti-
sch. noemende partij, met wier steun
deze werden gevoera.

Waar waien toen en zmi thans de
bewijzen van de intei nationale soh-
dariteit van het socialisme, als Ne-
derland vele miljoenen mtgeeft aan
de bewapening, doch >een miniem per-
ceiitage daarvan voor de hulp aan de
gebieden, waarin de bevolking aan de
rand van de hongerdood leeft? Spr.
stelde vast, dat van de P.v.d.A. op
het gebied van het pacifisme en het
werkelijke socialisme geen heil te
verwachten is.

Bij sommige gelegenheden hoort
men in deze partij nog wel eens ge-
liuden, die twrjtelen aan dp huidige
politieke koers om de viede te be-
waren. Maar deze geluiden worden
niet aux-seneus genomen.

In feite wordt naar de stem van
het pacifistisch socialisme niet meer
geluisterd

De Communistische Partij Neder-
land zegt /oor de vrede te strijden.
Maar evenals de P.v.d.A. de vrede
wil toereiken en handhaven door een
zo sterk mogelijke defensie in stand

bewapening van de communistische
landen bestemd is voor verdedigings-
docleinden.

Ook aan die kant dus geen afwij-
zing van het geweid, aldus spreker.

De Pacifistisch Socialistische Pai-
tij wil de vicieuze cirkel doorbreken
door zich uit te spreken vooi mterna-
tionale oiiwapaniiig, dus zawel van
het Westen als van het Oosten

Kiachtens haar beginselen ver-
werpt zrj geweld als middel ter oplos-
sing van geschillen, zowel op mter-
nationaal gebied als tussen de vei-
schillende maatschappelijke groepen
van één volk. Spreker riep op tot
steun aan deze jonge, m een behoefte
voorzienende partij.

Na de pauze werd van de gelegen-
heid gebruik gemaakt om vragen te
stelten. Op verschillende punten werd
bij de beantwoording daarvan door
spreker dieper ingegaan.

Bus weer over Leidsevaart
In verband met het gereedkomen vati
de ibestratingswerkzaamheden. aan de
Leidsevaart en de Emmabrug, zullen
de bussen van en naar Zandvoort
naar en van Haarlem en Amsterdam
ingaande zaterdag ~ 15 februari a s
weer via de Leidsevaart, Emmabrug,
Emmastraat Tempeliersstraat gaan
rijden.

Als halteplaatsen zullen gelden Em-
inastraat, Leidsevaavt nabü de
Schbuwtjesbrug en Leidsevaart nabrj

eren en er is veel en flink gelachen
in de zaal.

Wat de operette zelf betreft, de
muziek staat lang niet op het peil
van het ons bekende operette-reper-
boire. Zij heeft meer visuele dan mu-
zikale kwaliteiten

De .Koningin van Montmartie
rnoet het dan ook in hoofdzaak heb-
ben van het acteertalent der spelers
en hieraan hebben de uitvoerenden
wel voldaan.

Jammer was echter dat m,en over
het algemeen niet rolvast bleek te
zijn

Odette, apache-meid. Martha Ko-
per, maakte met haar zuivere stem
een goede beuit. Haar spel was wel
wat te bescheiden vooi de rol. die
zij uitbeeldde. LUC, haar vader, Roei
Bovep, was in een woord, kostelijk'
Wat heeft men gelachen om zijn ko-
nnsche fratsen' Oppassen voor over-
drijving is echter nog altijd het waar-
schuwend paiool voor hem.

Jacques. jonge apache, Jan Sey-
monsbergen bleek een goed speler,
maar had als apache wat tempera-
mentvoller kunnen zijn Zijn zang-
stem is behoorlijk, maar heeft te \\ei-
nig draagkracht.

Maicel, Baron de Montbrisson. J
J Lmnebank. was in zijn spel wat
stijf, zyn tenoistem. hoewel verdien-
stelrjk, het wat trefzekerheid betieft,
te wensen over.

Anatole. Baion de Montbrisson,
zrjn vader. Paul Kist. was zeer ge-
scmkt %oor zijn lol, doch ook hiei
schaadt overdrijving.

Josephme, Barones de Montbus-
son, Beb Kist, maakte ook deze keer
weer iets bijzonders van haai- 10!

Zi-Zi, maitresse van Marcel, Ank
van Tulder, wist door haar gerouti-
neerd spel en haar fraaie zang me-
nigmaal te boeien.

De overige rollen werden met veel
enthousiasme gespeeld. Even noem
ik nog de chansonniere Mady Cohen,
die een verdienstelijk gezongen chaii-
son ten beste gaf.

De dingente, mevr, A. Sluiter tac-
teerde te weinig niet gebaar, waar-
door kleine oneffenheden niet uit-
bleven.

Het operette-orkest „Anncitia1',
speelde zeer volgzaam, maar was bij
de begeleiding der soh soms ietwat
te sterk.

Bij de heer P. van Deurzen was de
regie in goede handen.

Ten slotte noem ik de fraaie dan-
sen, ingestudeerd door mevr. van
Deuizen. Voor de decors van P
Beijne alle lof.

Aan het einde van de voorstelling
werden door de voorzitter P. Kist
bloemen en geschenken aangeboden.

Os zaal was niet geheel bezet.

Woodbrookers organiseren
Huisvrouwcncursus
van 24 febr.-l maart 1958

Het gezin wordt niet onberoerd ge-
laten door de veranderingen, die zich
in de maatschappij voltiekken Dat
vraagt van de vrouw m het gezin een
voortduiende bezanmng op datgene-,
wat er binnen en buiten haar gezin
gebeurt. Zo langzamerhand is het
eer. gewoonte geworaen in het voor-
jaar in Bentveld een „vakweek" te
organiseren voor die vrouwen, die
aan deze bezinning wilien meedoen
en tegelijkertijd m een stuk ontsnan-
nmg afstand willen nemen van de
dagelijkse bezigheden.

De cursus is vooral bestemd voor
jongeie vrouwen met kinderen, maar
ook ouderen zijn welkom. Kinderen
kunnen worden meegebracht

Onderwerpen voor deze cursus:
1 de functie van de school in de

maatschappij.
2 Veiandereiide maatschappij, ver-

anderende school.
3 Het kleuteiohderwrjs van heden.
4 Het lager onderwijs m zijn ver-

schillende facetten.
5 De keuze van voortgezet onder-

wijs
6 Oudeis en school.
7 Radio en televisie m het gezin.
8 Verder tekenen en schildeien,

handenarbeid, muziek, een excur-
sie en zo mogelijk een bezoek aan
de opera.

Aardappels blijven moe
Belanghebbenden wordt er op ge-

wezen, dat de beschikking van de Mi-
mster van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening, van 29 oktober
1955. inhoudende bepalingen met be-
trekking tot bestrijding van de aard-
appelmceheid m de gemeente Zand-
vooit, nog steeds van kracht is

Bij deze beschikking is o a. de ge-
nieeiite Zandvooit, met uitzondering
van de terreinen van de Amsterdarn-
s,8 Watei leiding, aangewezen als een
gebied, waarop de teelt van aardap-
pelen en tomaten, alsmede van bloem
bollen en -knollen, boonikwekenj-
pioducten, boohaapplaiiten, koolplaii-
ten, stekbieteii en dergelijke voor
vooitplantmg bestemd materiaal, dat
met aanhangende grond wordt gedis-
tribueerd, verboden is

Evengeiioemde beschikking, met de
daaibij behorende kaait, ligt op de
secretarie der gemeente ter inzage

Wereldgebedsdag
Volgende week houden de vrouwen
van 134 landen op één en dezelfde
dag de jaarlijkse wereldgebedsdag
voor de wereldvrede.

In Zandvoort komen de vrouwelijke
leden der prot -christelijke kerkge-
iiootschappen en verenigingen op
vrijdag 21 februari om 8 uur in de
Gereformeerde Kerk aan de JuUana-
weg bijeen.

Voor deze gebedssamenkomst roe-
pen de vrouwen van de ünder-
staande kerken en verenigingen op:

Hervormde kerk, Gereform. kerk,
Ned Prot. Bond, Evang. Lutherse
kerk, Doopsgezinde , gemeente; Re-
monstrantse broederschap, Leger des
Heus, Ned. Chr. Vrouwenbond, Ned.
Padvindsterggjldg. (speclalj



Mensen en zaken
Geestelijke onvolgroeidheid.

Wanneer men de kranten van de
laatste trjd leest, dan kan men daar-
in op gezette trjden meldingen lezen
van roofovervallen, roofmoorden en
andere geweldplegingen. De trieste
lijst van dit jaar, dat 'nog geen an-
derhalve maand oud is, omvat ach-
tereenvolgens:

7 jan.: roofoverval op een benzine-
pomphouder te Hoofddorp;

19 jan.: overval op een apotheker te
Hilversum;

22 jan.: overval op een Amerikaanse
hoogleraar te Amsterdam;

29 jan.: vader vergast zijn drie jonge
kinderen te Amsterdam;

29 jan.: roofmoord in Fries dorp;
neef (23 j.) vermoordt tante (69)
voor..., ƒ 50,—;

30 jan.: Man schiet op broer en ver-
wondt een ander in Brabants
dorp;

9 febr.: 22-j. jongen vermoordt stiel
vader te 's-Gravenhage;

9 febr.: Roofoverval van ontsnapte
gedetineerde op vrouw te Warns-
veld.

Acht gevallen van criminaliteit, waar
brj men onwillekeurig de vraag op-
werpt: zijn wij nog wel veilig m ons
land? Wie krygt niet een gevoel van
onbehagen als hij de min of meer
uitgebreide verslagen van jeugdcrimi-
naliteit in de kranten leest en waar-
by 'hij moet vaststellen dat een men-
senleven dikwijls op verbijsterende

Inspecteur gaat westwaarts
Officieel afscheid in de „Vijverhut"

wijze aan
komt.

een gewelddadig einde

Er hebben zich in het verleden tal-
loze personen en instellingen bezig
gehouden met het probleem van de
misdadigheid onder de jeugd en zij
zullen zich er mee bezig blijven hou-
den. Oplossingen of suggesties wor-
den gegeven, maar inplaats van ver-
betering, is er veeleer sprake van een
verslechtering. Het lijit erop alsof
een bepaald deel va.n de nauweujKs
volwassen geworden jeugd een zekere
minachting voor het leven heeft. Of-
schoon het doden en mishandelen
van een mens een. groter kwaad is
dan dezelfde geweldpleging op een,
dier liggen beide in één vlak: de on t-"
sporing van de mens, die het leven
niet meer eerbiedigt.

Onlangs (kregen twee Gooise jonge-
mannen van 'n Amsterdamse rechter
ongezouten straffen omdat zo — na
lessen in judo te hebben ontvangen
— hun „kundigheden" 's avonds bot-
vierden op argeloze voorbijgangers.
Men zou de judo-sport schromelijk
onrecht aandoen wanneer inen uit de
houding van dergelijke helden de
conclusie ging trekken dat judo-be-
oefening een zeker soort sadisme en
krachtswellust in de hand werkt.

Hetzelfde kan gezegd worden van
jiu-jitsu en boksen.

Het is duidelijk dat veel jongelui
de weelde van een „bepaald licha-
meljjk overwicht" op de naaste niet
behoorlijk verwerken. De lummels,
die misbruik maken van verkregen
vaardigheid op het gebied van de zelf
verdedigingssport of lichaamsontwik-
keling, vergeten of liever: hebben er
geen notie va/n dat het verstand te
allen tijde controle moet blijven uit-
oefenen op de werkzaamheid der
spieren. Waar die controle ontbreekt
devalueert de sport en ontaardt in
dom, bruut geweld. „Een gezonde
geest in een gezond lichaam" is een
zegswijze, waarvan te weinig sport-
beoefenaren zijn doordrongen. Een
gezonde geest staat er borg voor dat
men een evenmens de behandeling
geeft die men zelf aou wensen te
ontmoeten.

Ergens zijn mishandeling, moord en
sadisme symptomen van een geeste-
lijke onvolgroeidheid. En het is voor
de veiligheid van de samenleving een
gebiedende eis dat men primitieve
mensen, wier neigingen psychopa-
tische aspecten vertonen, voortdu-
rend onder controle houdt. Straf-
fen na gepleegde misdrijven werken
meestal nogal negatief. Veel beter
zou men kuim'en voorkomen, opvoe-
den en ten goede stimuleren.

Waar het accent in de huidige
maatschappij echter onredelijk zwaar
op het materiële drukt, kan men ge-
voegelijk twijfelen aan het resultaat
van een dergelijk streven. Want het
zouden vooralsnog stemmen in de
woestijn blijken te zijn.

Woensdagavond is door nagenoeg het
voltallige politiekorps in „De Vijver-
hut" tydens «sn buitengewone ver-'
gadering van de Zandvoortse Politie-
Sportvereniging afscheid genomen
van de voorzitter der vereniging, ln-
specteur C. van Buren.

De bijeenkomst werd bijgewoond
door burgemeester van Fenema en
echtgenote.

Burgemeester van Fenema sprak de
scheidende voorzitter van de politie
sportvereniging toe m zijn functie
van hoofd van de plaatselijke politie
en ere-voorzitter van de Z.P.S.V.

Hij sprak van de moeilijkheden, die
inspecteur van Buren heeft moeten
overwinnen om. te besluiten 'de „grote
reis" naar de Ned. Antillen te onder-
nemen. Men moet 'hier echter niet te
zwaar „aan tillen", aldus de burge-
meester, aangezien het element avon-
tuur, dat in feite in ieders leven
aanwezig moet zijn, niet mag worden
vergeten. Het besluit om te gaan
houdt het doorbreken van een zekere
„sleur" in.

Mi', van Fenema zei dat hij de
scheldende inspecteur heeft leren
kennen als een evenwichtig persoon
en een goed politieman. Hij sprak
vervolgens de hoop uit, dat de familie
van Buren goede ambassadeurs van
ons land in de Ned. Antillen mogen
zyn. Hij dankte de scheidende func-
tionaris voor het door hem verrichte
werk ten behoeve van de strand-
dienst, het vreemdelingenverkeer en
de verkeersveiligheid.

De burgemeester liet zijn woorden
vergezeld gaan van een vulpen.

Hierna nam hoofdinspecteur H. P.
Huijsman het woord. De korpschef
zei met spijt afscheid te moeten
nemen van een van zijn naaste mede-
werkers met wie hij gedurende vijf
jaar prettig heeft samengewerkt. De
betrouwbaarheid en rechtvaardigheid
stempelden hem tot een zeer goed
politieman,

Voor zijn toekomstige woonplaats
bo'Od de heer Huijsman de inspecteur
een „luchtige" kamerjas en twee
Spaanse boekwerken aan en over-
handigde mevr. van Buren een bou-
quet bloemen.

Tenslotte werd door de vice-voor-
zitter, de heer F. M. Brochus, het
woord gevoerd. Hij betuigde namens

estuur en leden de scheidende voor-
•itter zijn erkentelijkheid voor het
ele werk ten behoeve van de sport-
ereniging verricht en overhandigde
m een lederen actetas.
Inspecteur van Buren bedankte

lierna de drie sprekers en zeide een
rettige tijd in Zandvoort te hebben
ehad. Hij wekte alle korpsleaen op

lun dienst op de juiste wijze te ver-
ichten en wenste tenslotte de politie
portvereniging een goede „sport-
oekomst".
Nadat de vergadering officieel was

esloten bleef men nog enige tijd bij-
en.

Daar kunt u heen
Monopole

Vanaf Vrijdag 14 t.e.m. Maandag 17
febr. 8 uur film: „Vorr wie de klok
luidt:"

•Dinsdag 18 en woensdag 19 febr. 8 u:
film „De onschuldige verrader"

Donderdag 20 febr., 8 uur: film Duis-
tere, driften.

Zondagmiddag 16 febr., 2.30 uur: film
„A en C als loodgieters"

Hotel Bouwes
Zaterdags en zondags cabaretpro*
gr«mma. Orke*t: Win» Oly.
Zondags m*ünóe.

*
Stadsschouwburg, Hoerlam

Zondag 16 f*6r., 8 uur: .Ned. Come»
<üe niet „Wie ia Janus"

Fietsen langs de kust
Het op Zuidhollands gebied gelegen
gedeelte van de rywielverbinding
Noordwijkerhout-Zandvoort aal nog
dit jaar gereed komen" aldus hebben
Gedeputeerde Staten* van Zuid-Hol-
land de AJNWB meegedeeld.

Enige tijd geleden had de Bond
zich tot dit ooilege gewend met het
verzoek dit gedeelte met de grootste
spoed te voltooien; het in. de provin-
cie' Noord-Holland gelegen geacelte
is namelijk reeds gereed, zodat hè
v/achten is op het stuk Noordwijker-
hout-Provinciegrens.

De rijwielverbinaing Noordwijker-
hout-Zandvoort is alweer een scha-
kel in het aaneengesloten rijwielpad
door de duinen langs de Nederlandse
kust, een lang-gekoesterde wens van
de ANWB. Deae wens komt nu dus
wéér een stap dichter bij de werke-
lükheid.

Burgemeester opent beurs

Van maandag 24 febr. a.s. af zal de
Leidsevaart bij net Krelage-Huis
weer feestelijk geïlumineerd zijn te:
gelegenheid van de komende beur;
voor de vrouw.
De burgemeester van, Haarlem heef
zich wederom bereid verklaard de 16
Haarlemse Voorjaarsbeurs voor de
Vrouw in het Krelage-Huis, op don
derdag 27 februari a.s. des morgen
10 uur te openen.

Van des middags l uur af zal d
beurs voor het publiek toegankelij
zijn.

Watergetyden
H.W. L.\V. l l.\V. L.W. stran

februari berijdbaa
16 2.21 10.30 14.39 22. 30 6.30-12.3

17 3.08 11.— 15.20 23.30 7.00-13.3

18 3.45 11.30 15.55 24.- 7.30-14.0

19 4.18 -.- 16.27 12.30 8.30-14.3

20 4.50 0.30 16.b7 13.— 9.00-15.0

21 5.19 1.— 17.27 13.30 9.30-15.3
22 5.49 1.30 17.59 14.— 10.00-16.0

(Adv.)

H uidg enezing
Huldxuiverheld - Huldgtiondheld

F» U ROL
•faudt de winter uit handen en voeten.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

HERIJK VAN MATEN EN
GEWICHTEN.

Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort vestigen er de aandacht
op, dat op woensdag, 19 februari 1958
van 9.30-12.30 en van 13.30-17.— uur
en op donderdag, 20 februari 1958 van
9.00-12.30 en van 13.30-16.30 uur in
het jjebouw „De Witte Zwaan" —
voorheen „Ons Huis" — aan het
Dorpsplein, alhier, zitting zal wor-
den gehouden voor de herijk der ma-
ten en gewichten.

Aan de herykplichtigen. zullen door
de dienst van het IJkwezen zoveel
als mogelijk is, oproepingen wortten
uitgereikt, vermeldende het tijdstip
waarop de maten, gewichten en nveet-
werktuigen ter keuring kunnen wor-
den aangeboden. Men houde zich, in
zijn eigen belang, aan. dit tijdstip!

Er wordt uitdrukkelijk op gewezen,
dat de verplichting tot herkeuring
blijft bestaan, ook al wordt geen op-
roeping ontvangen.
Zandvoort, 14 februari 1958.

De Burgemeester en Wethouders
voornoemd,
De Burgemeester, v. FENEMA
De Secretaris, W. BOSMAN.

Bahfi'i Wereldgeloof
Godsdienst moet de oorzaak van
eenheid onder de mensen' zijn.

\Vordt vriendelijk uitgenodigd tot
iet bijwonen van de lezing:

„Een Boodschap voor deze tod"
velke gehouden zal worden in hotel
,Meijershof", Burg, Engelbertsstr. 70
ip Woensdagavond 19 febr., om 8 uur

Sport on Spel

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen van zondag 9 februari:

WH 2-TZB l 1—4
TZB 2-Ripperda 5 l—5
TZB 3-EDO 10 5—4
DEM jun.-TZB jun. 1—4

Programma voor zaterdag 15 fabr.
185 Geel-Wit adsp. b-TZB a, 3 u.
195 v.Nispen adsp. b-TZB b 3 u.

voor zondag 16 febr.:
60'VVH 4-TZB 2 12 u.
75 TZB 3-HPC 11 12 u.
78 Terrasvcgels 5-TZB 4 12 u.

116 HBC jun.-TZB jun. 2 u.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Af d. Volleybal:

Volgende week woensdag, 19 febr.;
komen alle OSS-plsegen weer in het
veld.
Dames:

OSS 2-De Blinkert 3 19.45 u.
Vesmia 2-OSS l 20.30 u.

Heren:
OSS-CIOS 2 20.00 u.

K.J.C. „Zandvoorf'
Wcensdag j.l. speelde KJü „Zand-
voort" de Ie ronde voor het club-
kampioenschap van februari. No. l
werd P. Paap Cz.; 2e D. Grim; 3e J.
Versteeg; 4e G. Mooi.

Viertallen wedstrij den
De uitslagen van de viertallenwed-

stryden van vijf teams van de Zand-
voortse Bridgeclub luiden:

Haarlem NBB 5-Zandvoort l 45-45
Blcemendaal 1-Zandvoort 2 58-92
BOC 7-Zandvoort 3 38-38
Haarlem W'8st 1-Zandvoort 4 33-59
Gai enkokerskwartier 3-

Zandvoort 5 35-«5
Voor hedenavond zijn vastgesteld:

Zandvoort 1-BC 1940 3
Zandvoort 2-Haarlem NBB 4
Zandvoort 4-BC 1940 4.

Zandvoorfse Korfbalclub
- Voor de Zandvoortse Korfbalclub
staan weer drie wedstrijden op het
piogramma. Het 1ste twaalftal speelt
in Velsen tegen Watervliet. Men mag
geen veer laten indien men Oost-
hoek 2 op de voet wil blijven volgen.

Het tweede twaalftal speelt op het
terrein van het sportpark Duintjss-
veld tegen Haarlem 5.
Het adspiranten twaalf tal brengt een
bezoek aan Onder Ons a in Haarlem.
Aanvang 3 uur.

(Adv.)
handen

THJW of schraal
HAMEA-GELÉliïEüI!

Pa»108
V£_^ HAMPA.f

(Adv.)

het gezonde gebaar:

Samengaslsld door P. v.d. Mije KCün

Feest voor speeltuin

Zaterdagavond 8 maart organiseert
de speeltuinvereniging .Kindervreugd'
een propaganda-feestavond in ge-
bouw ,Zomerlust waaraan medewer-
ken de operette- en balletgroep en de
muziekgroep van de vereniging. Ds
band van „Ed Willians" zal de mu-
zikale omlijsting verzorgen tijdens het
bal.

BIJZONDERE SURINAAMSE
POSTZEGEL
De Surinaamse postadministratie zal
binnenkort ter gelegenheid van hst
120-jarig bestaan van het toneelge-
zelschap „Thalia" een serie bijzsn-
dere postzegels met bijslag uitgeven.

De zegels zijn gedrukt bij de N.V.
Joh. Enschedé en Zn, Grafische In-
richting te Haarlem, naar ontwerpen
van de heer Loning te Paramaribo.
De voorstellingen hebben betrekking
op schouwburgbezoek in het heden en
het verleden.

De zegels zullen van 15 februari '58
af aan de filatelistenloketten verkrijg-
baar zün.

Het einde van de verkooptermijn
zal nader worden bekendgemaakt.

Belangstelling voor u.l.o.
stijgt
Uit een door het Centraa.' Bureau
voor de statistiek samengestelde sta-
tistiek van het uitgebreid lager on-
derwijs 1953-1957 blijkt o.m., dat het
aantal leerlingen bij het u.l.o. in de
genoemde periode steeg van 139.400.
tot 185.300, dat is met 45.900 leerlin-
gen (33 pet). Deze groei is voor 76
pet het gevolg van grotere belang-
stelling en voor ^4 pet van bevol-
kingsgroei.

Het aantal hoofden- en. klasse-on-
derwyzers nam toe van 5.181 tot 6.181
dus met 29 pot. Bovendien waren
2.314 vakonderwijzers aan het u.l.o.
verbonden. Het percentage onbevoegd
gegeven lessen toedroeg voor wiskunde
8 pet en voor iiandelskennis 3,4X pet

Het gemiddelde aantal leerlingen
per onderwijzer liep op van 26,9 tot
27,7. Slechts 46 pet van de toegelaten
'leerlingen behaalt het Mulo-diploma,

(Adv.)

IVOROL Elke+qnd een

Van de mannelijke gediplomeerden
zette 51 pet (diploma A pet, diploma
B 93 pet) zijn studie voort: bij het
nijverheidsonderwijs 28 pet, aan een
kweekschool 13 pet, 'brj het v.hjn.o
8 pet. Van de gediplomeerde meisjes
ging 43 pot (diploma A 42 pet, diplo-
ma B 65 pet) verder studeren; bij het
nijverheidsonderwijs 10 pet, aan een
kweekschool 12 pet, opleiding to'
'kleuteronderwijzeres 10 pet en bi
het v.h.m.o. 3 pet.

TOPMAAND VOOR. TV-TOESTEL-
LEN.

Bij de Dienst Luister- en Kijkgel-
den zijn in januari j.l. 21.320 televi-
sie-toestellen geregistreerd, hetgroot-
ste aantal dat sinds de invoering van
de registratie in 1956 in één maand
is geboekt.

Ter vergelijking diene, dat' eind ja
nuari 1956, na ruim vier jaar tv-uit
zendingen, het totaal aantal aange
geven apparaten 26.267 bedroegen.

Op l februari 1958 waren 260.33
tv-toestellen ingeschreven (10 febr.
267.876) tegen 239.U19 op l jan. 1958

Het aantal aangegeven radiotoe
stellen nam eveneens toe en wel vai
2.362.473 op l januari 1958 to
2.375.333 op l februari 1958.

Op l febr. 1958 waren er 524.68
aangeslotenen op het draadomroep
net tegen 526.145 op l jan. 1958.

Burgerlijke Stand
7 februari-13 februari 1958

Geboren: Walter, z.v. P. van Hou
ten en van P. Pigmans.

Getrouwd: Gerrit Blom en Janny
Bosman.

Overleden: Arie Verhage, oud 77
jaar, gehuwd met' G. C. de Zwart;
Marie Brossois, oud 74 jaar, gehuwd
met A. E. M. Brands; Cornelis Jan
Walraven oe Roock, oud 78 jaar, ge-
huwd met H. J. W. Schimsheimer;
Leendert Paap, oud 73 jaar, onge-
huwd.

'Geboren, buiten^de gemeente: Cees-
ke 'Jenetta Harting.

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maandags
morgen 8 uur:

Doktoren:
Dr P. Vijlbrief
Hogeweg 43, telefoon 3355

Wijkzuster:
Zuster M. E. Niezen
Van Lennepweg 42, lel. 2382

lonclag 2 februari

Dierenarts J. Westerman, Leidse*
vaart 74, tel. 12111, Haarlem.

Apotheek:
31 januari—7 februari:
Apotheek Wijnne, Haltestraat 8,
iedere avond vanaf 7 uur en op
de zondag de gehele dag uitslui»
tend geopend voor recepten en
spoedgevallen.

P R E D I K B E U R T E N
Hervormde Kerk, Kerkplein

iondag 16 febiuari:
10.30 uur: ds. C. de Ru.
Medewerking Kinderkoor en Fluit.

Kapel Woodbrookers, Bentveld:
10.45 uur: ds. R. H. Oldeman.
19 uur: Jeugddienst.

Huis in de duinen:
19.30 uur: ds. J. van der Mije.

Jeugkapel:
Zondag 16 februari:

10.30 uur: half elf in „De Witte
Zwaan, Dorpsplein 2
Spreker de heer M. C. Draijer.

Ned. Protestantenbond, Brugstraal 15
Zondag 16 februari:

10.30 uur: ds. J. Heidinga uit Haar-
lem: Onze Jeugddag.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmaweg
Zondag 16 februari:

10 en 17 uur: ds. A. de Ruiter.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zondags - H.H. Missen om , 7.30»
9 uur Hoogmis en 1-1 uur; Lof om
7 -uur. i

In de week H.H. Missen om 7 uur
en 7.45 uur. Lof om 7.3& uur.

Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 4 februari

15 uur: samenkomst in „Pniël",
Zuiders!raat 3.
Spr. .H. Veldkamp, evangelist, Den
Haag.

Jehova's getuigen
Woensdag 8 uur: Huibbijbelsltis
die Koninginneweg 44.
Zondag, 2=3 uur Wachttorenstudie
Veilinggebouw Dorpsplein.

Baha'i Wereldgeioof:
Lezing over „Een Boodschap voor

deze tijd" woensdag 19 febr. 8 uur
in Meyershof Engelbertsstraat 70.

Humanistisch Verbond

Zondag 16 februari 9.45 uur:, 402 m.:
radiotoespraak door dr H. Bongerv/h
Humanistisch Verbond. Onderwerp:
„Het koude en harteloze humanisme"

(Adv.)

en

Belangrijke
telef oonnumme rs
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie

3100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gemeente Secretarie
2499 Geml geneesheer, Julianaweg la

2262, Informatiebureau Vreemdelin-
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein

2424 Autobedrijven „Rinko",
Oranjestraat en Stationsplein.

2231 Boekhandel v/h Esvé,
Grote, Krocht 17.

3283 Autorijschool „Zandvoort",
Thorbeckestraat 17.

3492 „Leico", schoonmaakbedrijf
Marn. van St. Aldegondestr. 3

30076 (02500) Garage Flinterman
Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

2-lftS Zandvoort»» Courant. G«rten-
bachs Drukkerrj, Aohtarw«g 1.



FAMILIEBERICHTEN

Heden is plotseling van ons
heengegaan onze lieve en zorg-
zame man, vader, behuwd-,
gi oot- en overgrootvader

ELIAS PAAP
in.de ouderdom van 72 jaar.

Zandvoort:
L. Paap-Keur
W. Paap
C. Paap-v.d. Mije
E. Paap

1 C. Paap-Molenar
Zwanenburg:

M. Kloos-Paap
J. W. Kloos

Zandvoort:
£.. Paap
F. Paap-Preuss
J. Paap
C. Paap-Dees
L. Zwemmer-tViap
G. Zwemmer
en kleinkinderen

Zandvoort, 12 februari 1958
Kanaalweg 33
De teraardebestelling zal plaats
vinden op zaterdag 15 febr. a.s.
te il.SO uur op de Algemene
Begraafplaats te Zandvooit.

Vertrek sterfhuis 11.10 uur

Sport- en Judo school BUGHÈL
Schoolplein l * Privé Hogeweg 60
Gelegenheid aanmelding nieuwe leer-
lingen dagelijks, vanwege de zeer
grote deelname nebben wij nog alleen
de volgende lesuren':
Body-building: woensdag- en vrij-

dagavond 8 uur;
Jeugd-judo: woensdag 4 uur, donder-

dag 4.15, zaterdag 2 uur;
Judo: maandag en woensdag 9 uur,

vrijdag 7.15 uur;
Jiu-jitsu: dinsdag- en woensdagavond

8 uur;
Dames gccomb. les: dinsdag 7 uur;
Middelb. scholieren id.: maand. 7 uur.
Ook Privélessen en -clubs, alleen vol-
gens afspraak.

Reclame-aanbieding!

Jumpers
en vesten

stomen 90 ct
Stomerij
KEYSER
KERKSTRAAT 26

ZA.VDVOORT , TEL. 2(553

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Zijlwejt 63, Haarlem, tel. 15141

Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Vcr=
zorging van begrafenissen, ere*
malies en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstr. 4, tel. 3131

NEDER.L. BEISVERENIGING

FILMAVOND
Van Grimseltot Grossglockner

op Maandag- 17 februari - 8 uur
in „Zomerlust".

Entree ƒ l,— voor leden en ƒ 1,25
voor niet-ieden. - Kaartverkoop bij
Boekhande l Lorenz, Haltestraat en
Boekhandel Bakels .Kerkstraat.

Excelsior
stofzuiger
Moderne vormgeving! Zware
motor! ƒ 145 of v.a, ƒ 2 p.w.
Komt U eens kijken?
Radio televisie specialist

F. H PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

O
GEVR. voor 3 pers.: l gem.
ZIT-SLAAPK. en l SLAAP-
SAMER en Keuken voor
dirsct. Jaarbewoning. Br.
1304 bur. Zandv. Cour.

In kl. gezin zelfst. HULP
GEVR. v. 8.30-,12.30 uur.
Loon ƒ 20,- p.w. Aanmelden
na 7 uur Kerkhoven, Wil-
helminaweg 36

TE KOOPT'l mahoniêh. lits
jumeaux m. spiraal, l nw.
bedstel, 2 nachtkastjes. Bill.
prijs. Nic. Beetslaan 36

Diersr-beseherming Zand-
voort vraagt ter overname:
FLINK RUIM HOK. Aanb.
Secr. Zandvoortselaan 52

TE KOOP: wegens stertge-
val een zeer solied perceel
waarin 30 jaar een PEN-
SIONBEDRIJP wordt uit-
geoefend. Jtjadelijk te betr.

PERCEEL' op 1ste stand,
bev. 7 'k., toadk., centr. verw.
oliestook, l min. van zee.
ƒ 60.000. dadelijk te betr.

PENSION te koop op Ie st.
-eentr. ._verw.„-oliestook. .Met
maart te aanvaarden.

PERCEEL in het villapark
met garage. Sept. te aanv.
Koopprijs ƒ 36.000,-

Voor het GEM.VERHUREN
kunt U zich bij ons laten
inschrijven.
Makelaarskantoor W.PAAP
Hogeweg 17 - Telef. 2965

GEVR.WERKSTER, l ocht.
p.w. _Pr.Zwaanstr. 54,tel.3606

GEVR. voor thuisw. in de
Dvondu. NAAIWERK; ook
gordijnen. Na 7 u. 's avonds
telef. 2733.

VERKOOPSTER biedt zich
aan voor de zaterdag. Br.
bur. 1305 bui'. Zandv. Cour.

Voor de maand "juli GEVR.
l ZITKAMER en 2 SLAAP-
KAMERS met gebr. van
keuken. Aanb. ond. iir.1303
bur. Zandv. Courant.

WO'NINGRUIL
AmsterdamiZandvoort

Aangeb. grote woning in
Zuid. Gevr. vrije WONING
in Zandvoort of omg. Br.
J. H. Roseman, Burg. Telle-
genstraat 44-2 Amsterd.-Z.

DIT IS TJW KANS!
N;g enkele aanbiedingen
combinatie:

Super T.V. met
Superradio (FM) ƒ 925,-

Super T.V., vanaf ƒ 610,-
Onze toestellen worden on-
der volledige importeursgar.
verkocht (100% service).
Bel op no. 27605 (K 2500).

Beddenmagazijn
W.H.Kemper
•Haltcstr. 21 tel. 2119=2344

HEEFT U IETS OP TE
RUIMEN?? WU kopen a
soorten meubelen en inboc-
dels. Overal te ontbieden.
P. Waterdrinker, telef. 316*

TE HUUR GEVR. GARA-
GE. Br. nr. 1302 bur. Z.C.

WO'NINGRUIL
Aangeb. te A'uam Ie Bo-
venhuis, l kamer, 2 sl.k.,
hal, war., brede straat, vrij
uitz. Gevraagd HUISJE te

andvoort. Br. H. v.d.Wagt,
Postjesweg 111-le et. A'dam

GBVR.: l of 2 KAMERS
m. gebr. v. keuk., voor aug.

r. nr. 1301 bur. Zandv. Crt.

Shovels en
Bulldozers verhuur
met prima materiaal en
machinisten. — Wij zijn
reeds begonnen beneden
aan 'het strand van Kiefer,
(Boul. de Pavauge)
J. G. v/d ZWET, Leliestr. 3

,isse, Tel. 02530-3074

Glycerona
ji-activ met hamamelis en
camillen; ideaal- voor"ruwe
handen.
Drogisterij

BLAAUBOER
Haltestraat 46 - Telef. 2393

Perzische
Tapijten-

reparatie
Enig adres te Zandvoort:
Marisstraat 48 - Tel. 3028

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten»
fabriek C. A. Rynbeek. Hil-
lejjom, telef. K 2520-5116.

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4*7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Tel. 12448, Haarlem.

NED. VER. VOOR SEXUELE HERVORMING
N.V.S.H.

Atd. Haarlem Secr. Voorduinsiraat 47r

LEZING te houden op DONDERDAG 20 FEB.
des avonds 8 uur in gebouw „De Witte Zwaan"

Dorpsplein.-
door Ds. H. v/d VEER, Herv. pred. te Deventer
(Het onderwerp zal zijn:

De Bijbel en de levensproblemen
van de mens.

Kaarten verkrijgbaar bij de heer Th. van Veen,
Gonst. Huygensstraat 26, tel. 2766 en des avonds
aan de zaal.

Autorijschool „Laurens"
leidt U op in zo vlug mogelijke tijd. Les ƒ 6,- per uur.

Aanmelden: Zandvoortselaan 25
Telefoon '3556

Philips Radio
van 93,00 af

GROTE SORTEERING
~"~~."* 'ook betaling spreiding

Henk Schuilenburg
De goedkope Amsterdammer

GROTE KROCHT 5*7 -, TELEF. 2974

Gevraagd:

Verkoopster en
Leerling verkoopster
BATA Zandvoort

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestr. 62 - Telef. 2263

ABONNEERT U op de
ZANDVOORTbE

COURANT

oreer./
Van donderdag 27 februari t/m vrijdag 7 maart 1953

i
Let op de folder, die volgende week bij U thuis bezorgd wordt

De Beurs voor iedere beurs!
VOOItVERKOOi vanaf volgende week by het bureau van dit blad

Achterweg l, Zandvoort.

H O B O P L E X
STATIONSPLEIN 13-15 - TEL. 3346

Hout, Board, Triplex, Meubelen,
Verf, Ceta-Bever-artikelen

Onze grote verscheidenheid aan arti-
kelen stelt U in de gelegenheid alle
voorkomende vernieuwingen en her-
stellingen zelf te verrichten.

P.V.C. Rikett-vloertegels
in moderne tinten, bijzonder slijt vast;
gemakkelijk door U zelf te leggen
(zonder voor-verwarming).

De inrichting van onze show- room toont U wat er met
board te bereiken is.

PHILIPS RADIO
of TELEVISIE

een bron van gezelligheid! |
Bestel heden bij ons U\v toestel.
Wij zorgen voor een prima ontvangst
Ksus uit diverse modellen.
PHILIPS platenspelers en wisselaars
PHILIPS scheerapparaten.
PHILIPS hocgtezon.
GRAMOPOONPLATEN.
Komt U eens kijken en luisteren.
Wij regelen desgewenst, TELEVISIE RADIO SPECIALIST
na persoonlijk overleg.
de betaling met U.
Erkend Philips serviceidealer
voor radio en televisie Kostverlorenstraat 7 = Tekf. 2534

x

Let eens op onze
SPECIALE AANBIEDINGEN
van deze week

Een zuiver wollen TWTNSET, Italiaanse Import in 8 modekleuren
ƒ 29,75

Een prachtige Zwanendons*"DAMES PYAMA, elastiek in pijpen en
manchetten (model Bafttle- dress) normale prijs ƒ 12,75 nu ƒ 8,75

Een. Chaïnieuse dames ONDERJURK met prachtige kant,
normale prijs ƒ 6,95 Alleen deze week ƒ 4,95,

Een fijn Poplin No Iron HEREN OVERHEMD, alle maten
normale prijs ƒ 18,75 nu ƒ 9,95

4 Aanbiedingen, die U guldens uitspaart!
„LASTINA" B.H.'s in 30 verschillende modellen, waaronder de

nieuwste snufjes!

Dames, komt U zonder enige verplichting even kijken?

MODEsAIAGAZIJN

„DE WAAG"
HALTESTRAAT 40 TEL. 2087

waar U alle beroemde merkartikelen
in voorraad vindt!

GEVRAAGD

Winkeljuffrouw
in aard., groenten- e fruitzaak. Bij
JAN FILMER. Tolweg 16 - Tel.3195

WINKELIERS,
Maakt reclame
doormiddel van
de

ZANDVOORTSE
COURANT

Maak steeds tijdig uw
advertentie gereed!

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee»
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet ?ijn bezorgd, staan,
tussen haakj-es, achter de naam van
het schip vermeld.
Argentinië: ms ..Alcor" 20 f ebr.
Australië: ss ..Oronsaj-" 24 febr.
Brazilië: ss „Libertad" 24 febr.
Canada: ss „Rijndam" 17 febr.

ss „Sommelsduk" 19 febr.
ms „Bijklefjell" 24 febr.

Chili: via New York 19 febr.
Ned. Antillen: ms ..Adonis" 17 febr.

ms „ïsis" 24 febr.
Nieuw Zeeland: via Engeland 22 f sic».
Suriname: ms „Charis" 19 febr.
Unie v. Z.Afrika en Z.W. Afrika:

ms ..Winchester Castls" 22 febr.
Brits-Oost-Afrika: ss ..Pierre Loti"

22 febr.
Inlichtingen betreffende de verzen*
dinysdat.i van postpakketten geven
de postkantoren

Erkende

AUTORIJSCHOOL „ZANDVOORT"
Autorijles
Verhuur van Opeis Rekord
zonder chauffeur

THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

Elke. LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! - TELEFOON 2254
- TEL1



EN TELEVISIE
ZIE ONZE NIEUW INGERICHTE TOONKAMER

PHILIPS
ERRES
SCHAUB LORENZ
BLAUPUNKT

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN
Ruime keuze

J. K E U R
Electrosradiozfechnisch bureau
BöRGEtM.
ENGBLBBRTSSTRAAT 64
TELEFOON 2914

Bandapparaten en Auto radio's

UW JONGEN....
sjouwt.».

Ja, die jongen van U gebruikt massa's vitaminen, eiwitten,
vetten, suiker en kalk!
En weet U hoe U die onmisbare „biandstof" royaal aanvult?
Met brood van VERMAAT & FRANKEN!
V & F brood is namelijk 30'%! beter dan gewoon brood en
daardoor dus ook extra rijk aan vitaminen, eiwitten, suiker
en kalk!
Kijk dus morgen uit naar de V
"Uw jongens energie-leverancier!

F-verkoper, want dat is

vermaat&franken moderne bakkerijen

groeit/.»

A.s. zaterdag:

'n Heerlijke Rijstevla voor f 1,15
10 Trio's . voor f 0,70
en 250 gr. Koggetjes voor f 0,70
Vraagt onze bezorgers naar deze
speciale aanbiedingen!

Fa. H. van Staveren
Zeestraat 48 - Telefoon 2684

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

„CHONG HAF'
Swaluëstraat 2-4 Zand voort, telef. 2889

Opent 14 februari 1958
Kan ook gehaald worden.

K. LOCK.

l holt»»

„Dubarry" Nylons
„Belaxni" Perion

een prima kous!
ENKALONKOUS . . . . ƒ 2,35
PERLONKOUS, 60 dn,

ijzersterk nu slechts ƒ 2,95

OTTE
„De KAMPIOEN"

Haltestraat 59 - Teleloon 3398

Klein en groot
eten
v.d. Wexff's brood

ADVERTEERT
in de

ZANDVOORTSE COURANT

GEEF TJW VROUW EEN TRAP uit

Het Wonder van Zandvoort
ƒ 2,25 per tree.

Kop en schotels met decor .. 0,85
Plastic afwasbak, 32 cm 2,25
Pinnex Strijkplank-hekieding .. 3,95
Brabantia Strijktafels " 39,90
Tornado Droogrek 4,40
Balatum, per meter 3,06
Swaluëstraat 9 (is achter de Halte-
straat) , Telefoon 2418

Modehuis
S. PILLER

Ned, Ver, van Sexuele Hervorming
Afd. Haarlem. Secr. Voorduinstraat 47rd

Wat is en wil de
Ned. Ver. van

Sexuele Hervorming?
lal. voor Zandvoort bij Th. van Veen, Gonst.
Huijgenssiraat 26, tel. 2766.

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein « Dir. Gebr. Koper « Telefoon 2550

Vanaf VRIJDAG 14 t.e.m. MAANDAG 17 PEER.
8 uur

Voor wie de klok luidt
Ingrid Bergman, <3ary Cooper, Akim Ta-
miroff, Arturo de Cordova, Joseph Calloia.

Hemingway's beroemde boek werd. een grandioze
.cnvergetelijke film. De grote kleurenfilm over ds
Spaanse burgeroorlog. Toegang 18 jaar.

DINSDAG 18 en WOENSDAG 19 PEBR. 8 UUR

De onschuldige
verrader

In Technicolor. — Audie Murphy, Lori Nelson,
Chili Wills, Roy Roberts, Russell Johnson.
Hij werd opgejaagd, gewantrouwd en achtervolgd.
hij was zonder vrienden.... Toegang 14 jaar.

DONDERDAG 20 FBBR., 8 UUR (slechts l dag)
Robert Hudson, Lauren Bacall, Robert
Stack, Dorothy Malone in de prachtige
technicolor-film

Duistere Driften
Een schokkende onthulling van sterke menselijke
emoties! Toegang 18 jaar.

ZONDAGMIDDAG 16 PEBR., 2.30 UUR/
Bud Abbott en Lou Costeilo

in de daverende klucht

A en C als Loodgieters
Het is weer kolder in het kwadraat, dwaasheid
van formaat en wateroverdaad! Alle leeftijden

KERKSTRAAT 4 - TELEFOON 3397

EEN AANBIEDING TER AFSLUITING
VAN HET WINTERSEIZOEN.

Spot koopjes - Spotkoopjes
Een restant zuiver wollen Pullovers en Vesten, modellen van
dit seizoen, in div. kleuren en malen

Haast U f 9,75, - haast U
LET OP! LET OP! LET OP!

RESTANT zuiver wollen Yersey pakken voor 50 V<\ — dus de helft
van de prijs ,

PLISSEE ROKKEN, zuiver wol vanaf ƒ 8,95

TWEEDROKKEN vanaf 6,95

GABARDINE ROKKEN, prachtige kwalfte't, allo kleuren en
maten tot maat 52 voor ƒ 11,95

TERLENKA ROKKEN . vanaf ƒ 29,75

GABARDINE PANTALONS, alle kleuren en maten voor ƒ 14,75

DRALON FANTASIEPANTALONS kreukherstellend en
vouwhoudend voor slechts ƒ 19,75

Zoals U ziet is deze aanbieding een werkelijk einde van het seizoen.
Deze prijzen zijn uniek. ..
Komt U kijken en U zult meer dan verbaasd zijn.

MODEHUIS S. PILLER
KERKSTRAAT 4 < TELEFOON

J

Faillissement-veiling
op 'DONDERDAG 20 FEBR. 's mid-
dags 2 uur in het veilinggebouw

„De Witte Zwaan" Dorpsplein 2,
ten verzoeke van mr O. H. van Wijk,
curator ' in het faillissement van

Houten te Hillegom.
w.o. Gotische huiskamer, a.m. bank-
stel, clubs, tafels, stoelen, linnenkast,
vloerkleden, radiotoestel, overgordü-
nen, schilderijen, opklapbedden, gas-
fornuis (Etna), haarden en vele an-
dere goederen. ,
Kijkdag: woensdag van 2-8 uur en
donderdag 's morgens voor de veiling.

Veilingmeester P. Waterdrinker

Téoteé
Annex CABARET EXTASE

Zandvoort
Het gehele jaar geopend

Zaterdags en zondags
CABARETPROGRAMMA
met internationale artisten

He
Gedurende de maand
februari elk weekend

Orkest
WXM OLIJ

*
ZONDAGS MATINEE

met volledig avondprograoimn

Heerlijk vlees KOOPT U BIJ

SLAGERIJ BURGER
Een. klasjïlezaak, die toch Redelijke prijzen berekent!

Speciale aanbiedingen deze week

750 gram 'ROSlBIEF
750 gram LENDE ..-.
750 gram 'ENTRE COTE .
750 gram STAARTSTUK
750 gram BIEFLAPPEN .

3,48

750 gram FIJNE RIBLAPPEN 3,10
750 gr. VARKENS CARB. v.a. 2,68

Voor de boterham
100 gr. Saksische
100 gr. Ham samen
100 gr. gelard. lever QK
100 gr. P-ekelvJees samen O*J

Kalfslappen
AFSLAG KALFSVLEES

500 gr. 1,90 l Kalf sfricando . . 500 gr. 2,20
Kalfsbeentjes 500 gr. 0,30

Varkensvlees
PRICANDO .. 500 gr. 2,58
FILET 500 gr. 2,58
Magere Viark.I. 500 gr. 2,38
Carbonade .. 500 gr. v.a. 1,85

DOOR. V'ARivJi'NSLAiPPEN
Ook deze week 500 gr. f 1,19

Rundvlees
Magere lappen .. 2,20 500 gr.
Prachtlappen 500 gr. 1,88

Héél malse BIEFSTUK
58 et per 100 gram

Biefstuk tartaar 250 gr. 1,10

Blikjes Pork van 1,40 voor 0,98
Blikjes Wiener Knakworst

van 1,40 voor 0,98

woensdag en donderdag
500 gram GEHAKT h.o.li. 1,10
100 gr. pork \ AQ
100 gr. Saksische J ^*^

TT KOOPT IN EKN KLASSEZAAK BIJ:

Gebr. Burger's slagerijen
AMSTERDAM . HAARLEM

ZANDVOORT. HALTESTRAAT 3 - TELEFOON 2994
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Redactie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm hoogte

YOORTSE C
\oor ZANOVOORT, BENTVELD en AIÏRDE'NHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,-; buitenland f 8,-
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 523344 t.n.v. IJs de Jon»
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Tussen Grimsel en Groaz Glockner

Tweeërlei gastvrijheid
Een luxeuze en een aandoenijke

De heer N. Slootjes, consul van-de Ned. Reisvereniging te Zandvoort.,
was gisteravond zichtbaar verheugd over de opkomst der getrouwen, die
zo langzamerhand zijn gaan beseffen dat een filmavond van de N.B.V. al-
tijd de moeite van het komen waard is! De grote zaal van „Zomerlust"
was geheel bezet en tot op het aanvangsuur was men nog druk bezig
met het versjouwen van stoelen en tafeltjes om iedereen e'en plaatsje te
geven.

Ditmaal trad de heer J. E. Slot-
boom als Inleider en commentator
van de te vertonen iilm op. De heer
Groen, die dit al talloze keren ge-
daan heeft is op het ogenblik te
Garmisch, waar hy zal trachten een
film samen te stellen over de winter-
sport.

De film van gisteravond was een
zonnig «n vooral kleurrijk verhaal
van vakantietrips tussen Grimsel en
Grosz Glockner in de Zwitsers-Oos-
tenrykse Alpen, met als startplaats
Luzern.

In zijn inleiding belichtte de heer
Slotboom even het typische verschil
tussen de Zwitserse en de Oosten-'
rijkse gastvrijheid. De Zwitser ont-
vangt zijn gasten ernstig en zeifs
enigszins gereserveerd, omdat hy
wantrouwig staat tegenover invloc-
den van buiten af. Hy zal de toerist
met alle mogeiyke comfort omrin-
gen en wie dan ook een luxueuze va-
kantie wil, moet naar Zwitserland

Om. een Europese
politiek!

Conferentie voor studenten en andere
jongeren op l en 2 maart 1058 te
Bentveld, georganiseerd door de A.G.
Woodbrookers en de DSSV .Politieia'.

Wordt Europa een voortzetting van
het „Heilige Komische Reich der
Deutsche Nation"?

Wordt Europa een liberaal conglo-
meraat van economische grootmach-
ten?

Of zal het socialisme veld winnen
en de Europese gedachte beïnvloeden?

Als verenigd Europa ter sprake
komt, biyft beantwoording van deze
problemen gewoonlyk achterwege.
Toch, vinden velen in de ontwikke-
lingen in de Europese politiek rede-
nen voor ongerustheid met betrek-
king tot deze problemen. Dat is op
zichzelf verheugend, omdat er toe-
langstelling voor de Europese proble-
matiek uit blykt, maar men gaat zich
anderzijds afvragen, of die veront-
rusting gerechtvaardigd is. En dan
komen er — gelukkig — ook andere
vragen los. Want de Europese zaak
heeft meer aspecten dan alleen het
politieke. De strijd tussen de aanhan-
gers van verschillende levensbeschou-
wingen heeft eeuwenlang Europa
verscheurd er. het is bepaald eufe-
mistisch om te zeggen, dat die strijd
geëindigd is. Zelfs in ons verdraag-
zaam Nederland blykt die onderlinge
nayver soms — zoals ty'dens de laat-
ste Kamerverkiezingen bleek — te
bestaan.

De constellatie der levensbeschou-
v/ingen is een fundamenteel problsem
voor ieder, die zich met de Europese
eenwording bezighoudt. Het is dan
ook uitermate bevreemdend, dat van
ds talrijke beschouwingen over Euro-
pa er zo weinig de levensbeschouwehj-
ke kwesties behandelen. Niemand kan
ontkennen, dat geloof en wereldvisie
belangrijker zijn dan politiek; wel
is er een nauwe samenhang tussen
deze beide. Een gesprek over deze
materie is bepaald geen overbcdige
luxe. D>e Woodbrookers willen var
het initiatief van het vorig jaar, toer
in Bentveld de meest uiteenlopende
overtuigingen elkaar ontmoetten, eer
traditie maken. De samenwerking
tussen de A.G. der Woodbrookers er
de D.S.S.V. „Politeia" bleek toen eer
succes. Mensen van allerlei schake-
ring bleken elkaar te verdragen en
het gesprek leidde tot wederzijdse
waardering.

Programma:
zaterdag 17 uur: opening.

19.45 uur belichting van de christe-
lyke visie door een roomskatholiêke
inleider, (eventueel na afloop van
de discussie grammofoonplaten-
concert)

Zondag 10.30 uur bespreking' van cle
liberale visie door mr. F. G. van
Dijk.
14.30 uur 'beschouwing over de so-
cialistlsche visie door A. Mozer.
18 uur sluiting, broodmaaltijd en
vertrek.
Leiding: dr. A. van Biemen, mej.

ds. W. H. Buijs, L. Jacobs en J. J.
de Wit. "

jaan. In Oostenryk is men ook gast,
maai1 de volksaard is daar opgewek-
ter en zorgelozer. Natuurlijk zal men
na afloop van een heerlijke vakantie-
;ijd in Oostenrijk de gastheer (vrouw)
mioeten betalen, maar men krijgt
sterk de indruk dat de Oostenrijkers
dit materialistisch gebaar liever ach-
berwege hadden gelaten, om hierdoor
hun gastvryheid te accentueren!

De film, vervaardigd door de cine-
asten C. H. Groen en Ed. van El-
linckhuijzen, is wederom, zoals zovele
reisverhalen in het genrs, dat de N.
R'.V. biedt, een en al aon, groene wei-
den en blauwe meren. Meter na me-
;er van deze film wordt men opgeno-
tnen in de deining van de wind door
de vriendelijke dalen en de aaneen-
schakeling van machtige panorama's
en ruwe bergketens. En in het gebied,
waar deze film gemaakt is, zijn de
dalen zo groen, de stille bergmeertjas
soms zo rimpeloos, terwyi de bloe-
tnenpracht in bijna alle toeristen-
plaatsen zo overweldigend is, dat men
de onweerstaanbare neiging voelt op-
komen heerlijk te gaan liggen luieren
in het zonnetje tussen de bloemen.

Een snijdende noord-wester brengt
je dan weer hardhandig tot de wer-
kelijkheid terug, een werkelijkheid,
die onredelijke reacties ten opzichte

van het Nederlandse klimaat op-
roept!

Intussen blijft men verlangen naar
het lachende Altdorf, de overweldi-
gende bloemenweelde van Interlaken
en de ongeëvenaarde vergezichten
in Salzkammergut. Maar men vraagt
zich af of de Zwitsers en de Oosten-
rijkers misschien niet eens een enkel
keertje een vakantie zouden willen
doorbrengen in de Haarlemmermeer,
want suikerbieten hebben ze beslist
niet aan de voet van de Dolomieten!

De talrijke aanwezigen applaudi-
seerden. diverse malen gul en dank-
baar voor. het gebodene: de film, de
keuze van de begeleidende muziek
(inderdaad bijzonder mooi) en het
commentaar van de heer Slotboom.

En een uitermate tevreden hteer
Slootjes sprak toen het slotwoord,
waarin hij liet uitkomen dat de wég-
blijvers, zoals altijd, wéér ongelijk
hadden! H.W.

Spreken over karakter
„Hoe passen we de opvoeding thuis
en op school aan bij het karakter
van het kind?" Hierover spreekt de
oud-inspecteur van het onderwijs, de
heer L. van der Sweep tijdens een
ouderavond, die op woensdag 19 fe-
toruari in de Julianaschool aan de
Brederodestraat wordt gehouden.

Besturenbond gaat luisteren
In hotel Keur vindt op donderdag 20
februari een byeenkomst plaats van
jeugd en ouderen, georganiseerd door
de Zandvoortse Chr. besturenbond.

Als spreker voor deze avond heeft
de besturenbond ds. H. S. J. Kalff uit
Bennebroek uitgenodigd.

„Hildering" geeft blijspel
Vrijdag 21 februari a.s. geeft de bo-
neelveireniging „Wim Haldering" in
Zomerlust een opvoering van het blij-
spel „Delila" van Franz Molnar onder
regie van A. Mourik.

Een vondst van Disraeli werd

Een politieke puzzel
Cyprus heeft drie gezichten

Wanneer <le kranten nis een bijzonderheid vermelden, dal du nieuwe
Britse gouverneur van het eiland Cyprus ongewapend en ook onöemo*
lestcerd enkele steden en dorpen op dai eiland heeft bc/ocht, is dal wel
het beste bewijs dat het op Cyprus goed mis is.
Maar tegelijk is het ook een teken dat er een andere wind [>aat waaien.
Het is alleen maar de vraag of de nieuwe <<exaosdrj!{cr, Sir Hugh Fooi,
kans zal zien tot een bevredigende oplossing van het probleem Cyprus
te komen.

Het probleem Cyprus ligt niet een- |
voudig. De grote meerderheid van de
bevolking is Grieks en wil aanslui-
ting bij Griekenland hoewel Cyprus
nimmer bij Griekenland heeft be-
hoord. De regering in Athene heeft
daar wel oren naar en steunt, al-
thans moreel, de vryheidsstryders.

Maar ongeveer een kwart van de
bevolking is Turks en wil persé niet
onder Griekenland. De Turken van
hun kant hebben ook liever niet dat
dit eiland, zo vlak onder hun kust,
Grieks wordt.

Wanneer men dan nog meerekent
dat Cyprus nog altijd een belangrijk
NATO-steunpunt is, dat Griekenland
en Turkije na veel vijandschap einde-
lijk met elkaar verzoend zijn en
zelfs bondgenoten geworden, dat
men terwille van Cyprus de NATO
niet op wil splijten maar de "huidige
situatie ook steeds meer onhoudbaar
bnjkt, dan moet er wel een soort to-
verformule worden gevonden om een
oplossing te krijgen die lederen tevre-
den stelt, of op z'n minst voor nie-
mand volkomen onaanvaardbaar is.

Gezicht van een vijand

j, vrienden, het heeft er gespan-
i, vrijdagavond j.l. De vijfde co-
ne heeft de Parel willen o ver-

meesteren, maar de heren hebben
kennelijk niet op de paraatheid van
ons dappere politiekorps gerekend en
ze zyn met bebloede koppen terugge-
deinsd. Het ging hard tegen hard.
Ik zal er U van vertellen en wat ik
niet vermeld, is militair geheim.

Velen uwer zullen vrydagavond het
strydgewoel hebben gehoord en ge-
zien. De onverlaten hadden het voor-
zien op de vitale punten van onze
lieflijke Parel, zoals het politiebureau,
het station, de telefooncentrale en
de kabelloods. Vooraf hadden zij zich
meester gemaakt van verschillende
portieken, openbare toiletten en tui-
nen van eerzame Zandvoortse bur-
gers. Men maakte gebruik van ver-
raders onder de bevolking en zo kon
het gebeuieu dat op een gegeven
ogenblik het politiebureau, waar de
aanval hoofdzakelyk op was gecon-
centreerd, hachelijke uren doormaak-
te. Zeker, de schurken hadden het
goed gezien: zou ons wakkere — in
de betekenis van uitgeslapen — po-
litiekorps overweldigend zyn, dan be-
stond er voor de Zandvoortse bevol-
king geen enkele 'kans meer op af-
doende wyze beschermd te worden.
Vercheidene voortreffelijke politie-
functionarissen hebben echter aan
den lijve ondervonden dat het een fa-
•tale misrekening is de vijand te on-
derschatten. Zo werd een politieoffi-
cier in de Haltestraat, terwijl hij een
pakje sigaretten wilde- halen uit ean
automaat, op weergaloos brutale wyze
onschadelijk gemaakt. De vijfde co-
lonners nestelden zich zelfs in de
achtertuinen van de burgers. Dit
maakte een plaatsgenoot in de Wes-
terparkstraat mee, toen hij gerucht
hoorde in z'n tuin, waar zyn vrouw
dezelfde middag de was had opge-
hangen. Onvervaard rukte hy de
ikeukendeur open en sprong de tuin
in. Hy zag een merkwaardig tafereel:
een patrouille van ongeveer vyf man
zat verward In het wasgoed en vooral
d» l«td«r v«a het fcroepje aloeg een

Vijfde colonne in het wasgoed.

wel zeer uitzonderlijk figuur, dooi dat
hij de onderbroek van de heer des
huizes over z'n hoofd had, hetgeen
wel niet de bedoeling van de hoofd-
man geweest zal zijn Deze aan-
blik was de brave burger te machtig
en hy verdween, gierend van het
lachen, weer in de keuken. De pa-
trouille koos, na zich uit de pas ge-
wassen lingerie te hiebben bevryd,
hefc hazenpad. De individueel surveil-
lerende politieagenten hadden geen-
gemakkeiyke taak. Doordat de aanval
vrij onverwacht kwam, waren zy vol-
komen argeloos en velen hunner vie-
leiï ten slachtoffer in de door de
vijand gelegde rookgordijnen. De
donderslagen waren trouwens ook
niet van de lucht. Men trachtte hier-
mede de burgers te intimideren. Dit
lukte slechts ten dele, omdat het
merendeel dezer burgers te verbaasd
was om geïntimideerd te worden. Zo
kan de vijand hieruit leren dat een
land, dat zich verwondert niet ge-

arsenaal van colonne

makkelijk een prooi wordt van een
aanvaller.

De prinsemarij aan de Hogewsg
verzette zich kranig. Een stelletje agi-
tators werd gearresteerd «n naar de
cellen verwezen. Door een kleine fout
in de organisatie hadden dienstdoen-
de cipiers verzuimd de celsleutels
weg te bergen.

De heren van de vyfde colonne kón-
den zich vla het dak van het politie-
bureau in vryheid stellen, maar enke-
len van de ongure 'kerels konden tij-
dig opnieuw in de kraag' worden ge-
vat. In de cel teruggebracht, wierpen
zy even later een huilgasbon naai- de
agenten in de wacht. Met genoemde
agenten grienden ay een potje en de
ramen mochten voor straf niet open.
Een enerverende episode was het ver-
raadden de -bakkerskar. Deze storni-

de met open uitlaat de Hogeweg af
naar het bureau. Op dat ogenblik lag

'er een dik rookgordijn en onder dek-
king daarvan zette de gemene bak-
ker zyn vehikel recht voor de deur-
opening van het politiebureau. De
man werd onmiddellijk ingerekend,
maar plotseling sloeg de klep van de
bakkerskar open en een tot de tan-
den gewapende 'kerel liet z'n on-
gunstig uiterlyk zien. Het oorlogstuig
waarmee hy behangen was, weigerde
echter en daardoor werd Zandvoort
een catastrofe bespaard. Zonder par-
don werd ook dit individu naar de
cellen verwezen en dat hij, geheal in
stijl, zoete broodjes bakte, was welis-
waar een aannemelijke geste, maar
zij vermocht niet het 'hart van de
getergde politiemannen te vermur-
wen.

De geheimzinnige manipulaties van
een onbekend gebleven manspersoon,
die in het aieetst van de stryd zyn
auto eveneens vóór hst politiebureau
had neergezet, zullen nog wel hevig
besproken worden. Het schijnt dat
deze man in contact stond met de
vijfde colonners en op hun aanwyzmg
een afleidingsmanoeuvre heeft uit-
gevoerd, waarby hy zich niet ontzag
zyn vrouw in het gevecht te werpen.
By'na werd ook deze zonderlinge man
gearresteerd, maar by gebrek aan
bewü's voor aijn collaboratie met de
vyand, moest de politie hem laten
gaan.

Aan de Hogeweg twyfelt men ech-
ter hardgrondig aan de Juistheid van
de aangifte van de verloren hand-
schoen

De overige vitale punten vanZand-
voort konden zonder moeite door de
politie behouden worden, omdat de
vijand daar te weinig mankracht had.
Men volstond er mee een enorme
hoeveelheid rook en geknetter
duceren.

,
P

tot ontsnapplr

Hoe komen de Britten eigenlijk op
Cyprus?

Eeuwenlang hebben de Turken er
geheerst. Maar na de Krimoorlog.toen
de Turken en de Russen met elkaar
slaags we/ren geweest, kwamen <3ja
grote mogendheden bij elkaar om te
proberen weer een beetje fle rust te
herstellen en de lont van het Balkan-
kruitvat te verwijderen. Ook toen
vormde Cyprus een „heet hangijzer"
en de geniale Britse Minister van
Buitenlandse Zaken, Disraeli, wist het
klaar te spelen dat msn Cynrus "a •
Engeland toevertrouwde. Het was
voor Disraeli een groot succes en hij,
wiens politiek tot dan toe aan scher-
pe aanvallen bloot stond, werd als
een nationale held in Londen ont-
vangen.

Disraeli had hoog spel gespeeld en
zijn grote tegenspeler was Bismarck.
Het zag er een ogenblik naar uit dat
de conferentie van Berlyn onverrich-
terzake zou opbreken, toen Disraeli
een extra-trein bestelde die hem naar
Engeland moest terugvoeren. Het was
een politiek pokerspel, Disraeli bleek
de sterkste bluffer en won.. Cyprus.

Maar stads ook hier het nationalis-
me opbloeide en de Enosis-beweging
van propaganda overging tot actief
verzet, zaten de Engelsen op Cyprus
niet prettig meer. o-ouverneur Har-
ding nam krachtige maatregelen .en
stuurde zelfs aartsbisschop Makarios,
de ziel van het verzet, in balling-
schap.

Cyprus bleef oorlogsveld. De aan-
slagen der vrijheidsstrijders, werden
door de Britten beantwoord met
steeds scherpere tegenmaatregelen
die weer nieuwe repressailles van de
Enosis-mensen uitlokten.

Ondei' die omstandigheden aan-
vaardde de nieuwe gouverneur, Sir
Hugh Poot, zyn ambt.

Sir Hugh Foot heeft ervaring op
dit gebied. Hy heeft de hele Pales-
tijnse lydensgeschiedenis meegemaakt
waar Joods nationalisme botste op
Arabisch fanatisme. Hij heeft voor
buitenlandse zaken gewerkt in Jor-
danië en Syrië, en heeft ook nog
enkele jaren op Cyprus vertoeft. Hij
is dus zeer zeker geen „outsider".

De nieuwe 'bewindsman komt uit
een liberaal miljeu. De Engelse libe-
ralen hebben altijd sympathiek ge-
staan tegenover ieder vrijheiasstre-
ven, zij waren tijdens de Boerenoorlog
de voornaamste tegenstanders van de
politiek van Joe Chamberlain.

Hy heeft dus begrip voor de ver-
langens ven de Cyprioten en heeft
reeds enige stappen ondernomen, de
kloof te overbruggen door verschillen-
de leidende figuren uit te nodigen
voor een gesprek.

De Cyprioten hebben aan deze uit-
nodiging gehoor gegeven.

Hy veronachtzaamde ook de klei-
nigheden niet die soms zo zwaar tel-
len. Hy ontsloeg enkele vrouwen uit
de gevangenis en gaf een geïnter-
neerde terrorist toestemming de be-
grafenis van een familielid bü te wo-
nen. Het resultaat van dit humani-
taire gebaar is, dat er een onofficiële
wapenstilstand is ingetreden op Cy-
prus.

Al heeft Sir Hugh echter de gemoe-
deren enigszins gekalmeerd en daar-
mee aan de ergste excessen een einde
gemaakt, dat betekent nog geen op-
lossing.

De mannen van „Enosis1' de Cypri-
otische vryheidsbeweging, zyn in1 hun
eisen nog gesterkt door de Britse La-
bourparty, die in oppositie tegen de
regering heeft verklaard, dat Cyprus
zelf over zyn lot moet beslissen. Deze
verklaring heeft de taak van Sir
Hugh niet makkelijker gemaakt want
het ziet er naar uit, dat, wil men tot
een oplossing komen, alle partyen
concessies aan elkaar moeten doen.

Sir Hugh heeft in zeker opzicht de
vrye hand. Hy mag werken aan een
oplossing. Bevalt die oplossing zyn re-
gering niet, dan moet 'hy zyn taak
aan een ander overgeven.

Daarmee is de kwestie Cyprus een
nieuw stadium ingetreden. Maar het
is hard nodig dat in die gevaarlijke
buurt van het Nabije Oosten tenmin-
ste deze netelige puzzel wordt opge-
lo



FAMILIEBERICHTEN

Met grote blijdschap geven wij ken-
nis van de geboorte van ons doch-
tertje

ALIDIA CHRISTINA.
Wij noemen haar AH.

G. Visser.
A. Visser-iSteenhagen

Prinsenhofstra-at 12

Baltó'i Wereldgeloof
Wij herinneren U aan de lezing:

„Een Boodschap voor deze tijd"
op Woensdag- 19 febr. om 8 uur in
„JVFerjershof", Burg. Engelbertsstr. 70
Toegang vrij.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Spreekuur Burgemeester
De Burgemeester van Zandvoort is
verhinderd op woensdag 19 febr. 1958
aijn wekelijks spreekuur te houden.

Meubilaire veiling
op DONDERDAG 20 FEBR. a.s.

's middags lom 2 uur in veilinggebouw
. „DE WITTE ZWAAN"

KiJkdag: Woensdag a.s. van 2—8 uur
donderdagochtend voor de veiling.

Veilingmeester
P. WATERDRINKER

Na overwinning op O.V.V.O

Een ijskoud stortfoad
Zandvoortmeeuwen verloor met 4-1 van Hollandia

Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen is j.l. zondagmiddag uit Hoorn
met een nederlaag naar de badplaats teruggekeerd. Hollandia was Zand-
voortmeeuwen ook nu weer te sterk en drukte dit uit in een 4-1 punten-
voorsproiig.

Voor spelers en supporters van Zandvoort was dit na de 5-1 ever-
winning op OWO een ijskoud stort stortbad, dat ontnuchterend weikta.

De wedstrijd tussen de oude rivalen werd door ruim twee duizend bezoe-
kers gevolgd.

Zandvoortmeeuwen bracht de bal
ïia het fluitsignaal aan het rollen en
de eerste zeven minuten van de wed-
stry'd kwamen er g-een Hollandia-
benen aan te pas. De aanvalsvreugde
was echter van korte duur. In de
achtste minuut slaagde Hollandia er
in de bal te bemachtigen en liet hem
niet meer los. Uit een voorzet van
Groot joeg midvoor Pietersen het leer
achter Grijmans in het net. 1-0.

Zandvoortmeeuwen bleef het spel
m het veld beheersen, maar naderden
de spelers uit de badplaats het Hol-
landia-doel dan werden zij onzeker
en grepen de mogelijkheden niet.
Hollandia greep haai' kansen echter
wél met beide 'benen aan.

Tijdens een overwicht van Zand-
voortmeeuwen flitsten de voetballers
uit Hoorn door de verdediging heen.
Rechtsbinnen Biezen plaatste de bal
met een zuiver schot voor de voeten
'van linksbinnen Emmerink, die de
uitlopende Grijmans geen schijn van
kans gaf. 2-0.

Zandvoortmeeuwen het zich door
deze achterstand niet ontmoedigen
en ging opnieuw in de aanval. De
Hoornse achterhoede bleek echter
onverbiddelijk en. sloot het deelgebied
hermetisch af. Even voor rust maak-
te de Zandvoortse verdediging een
fout, het kostte de kustbewoners een
derde doelpunt.
De tweede helft begon met een mis-
verstand in de achterhoede van
Zandvoortmeeuwen. Grijmans kwam
te ver uit zijn doel en de bal werd
door linksbuiten Visser in het ver-
laten net geschoten. 4-0.

Hollandia ging na deze zoete winst

Ranglijst Zandvoortmeeuwen
In afdeling West, tweede klasse a.

is, na de vier wedstrijden van zon-
dagmiddag, weinig verandering ge-
komen. Zandvoortmeeuwen verhms-
de van de 7e naar de 8e plaats.
Westfrisia (1) 15 10 l 24- 38-17
Hollandia (2) lt> 9 4 3 22 38-22
HRC (3) 16 8 '3 5 19 33-24
OWO (4) 16 8 3 5 19 28-24
Purmersteijn (5) 16 8 2 6 18 24-19
DEM (8) 16 7 2 7 16 28-32
W'graafsmeer (6) 15 7 l 7 15 24-21
Zandv.m. (7) 16 6 2 8 14 34-35
WPO (9) 15 3 5 7 11 22-28
Kennemers (10) 16 4 3 9 11 27-31
Zaandijk (11) 15 3 4 8 10 15-41
TOG (12) 14 2 4 8 8 24-41

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2«09 Brandmelding-
3048, 3044 Politie
3100 Politie (alleen v. noodgevallen).

3845 Gemeente Secretarie
8499 Gem. geneesheer, Julianaweg la

2262, Informatiebureau Vreemdelin-
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein

2424 Autobedrijven „Rinko",
Oranjestraat en Stationsplein.

3631 Boekhandel v/h Esvé,
Grote Krocht 17.

3«83 Autorijschool „Zandvoort",
Thorbeckestraat 17.

349» „Leioo", schoonmaakbedrijf
Marn. van St. Aldagondestr. 3

36076 (08500) Garage Flinterman
Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

JH3-5 ZtandvoortM Courant,
ba«hi Drd&OTfc, A«ht*«<w*g l-

wat uitblazen en dit gaf Zandvoort-
meeuwen gelegenheid enkele aanval-
len 'op te zetten. Zij bleven echter
zonder resultaat.

In deze periode werden twee bui-
tenspel doelpunten van Hollandia af-
gekeurd.

Elf minuten voor het einde apel-
leerde Zandvoort voor hands. De
scheidsrechter wees de Meeuwen een
strafschop toe die door Jan Visser
o-nberispehjk werd genomen. 4-1.

Met deze stand kwam het einde
van de wedstrijd.

J.G.B.

Sport Spel
„Zandvoortmeeuwen"
Uitslagen, van zondag 16 febr.:
Hollandia-Zandvoortmeeuweii 4-3
Assendelft 2-Zandv.m. 2 uitgesteld
VI. Vogels 3-Zaiidv.m. 3 2-3
Zandvoortm.ôVogelenzang 2 4-1
Zandvoortm. 6-DSS 4 5-3
Zandv.m. jun. a-WH a 6-0
Zandvoortm. jun. b-RCH d 1-2
DSB jun. a-Zandv.m. c 4-0

Uitslagen van zaterdag 15 febr.
CSCA-Zandvoortmeeuweii uitgesteld
Zandvoortm. 2-SIZO 3 3-1
Kennemerl. 7-Zandv.m. 3 2-3
Haarlem adsp. a-Zandv.m. a G-l
HPC adsp. b-Zandvjn. b 6-0
Haarlem adsp. d-Zandv.m. c 5-1
Zandv.m. adsp. d-DSB a 11-0
Zandv.m. adsp e-SIZO b 1-2
Zandv.m. adsp. f-VEW a 1-7
SMS adsp. b-Zandv.m. h 4-1

Zandvoortse Korfbalclub

Het adspii-antentwaalftal van de
Zandvoortss Korfbalclub werd zater-
dagmiddag in Haarlem in een ont-
moeting tegen Onder Ons a met 4-0
verslagen.

Het tweede twaalftal deed het zsn-
dag beter en versloeg Haarlem 5 met
4-0. De ontmoeting Watervliet-Zand-
voort l werd wegens ziekte van ver-
schillende Zandvoortse spelers op
verzoek uitgesteld.

Zandvoortse Bridgeclub

De voorsprong van het koppel heren
Fabel-Stor in de A-lijn van de Zand-
voortse Bridgeclub is na de vierde
wedstrijd door een minder goed resul-
taat (45.39 %) iets kleiner geworden,
maar bedraagt nog altijd 17.62 °ï,, op
de fam. van Eckelt.

In de B-lijn staat het dameskoppsl
Plugge-Zitrcher vast op de eerste
plaats met 231.26%. Het koppel he-
ren van Dartelen-de Jong staat op
de tweede plaa,ts met 221.07'%,.

Promotie naar de B-hjn volgt waar-
schijnlijk voor het dameskoppel Ha-
gen-van Dartelen, dat in vier wed-
strijden 247.77 •%\ wist te behalen. Op
de tweede plaats volgt het dames-
koppel Ba.kkenhoven-de Jong met
211.76 %v

Vijf dameskoppels voeren m de D-
lijn de boventoon. Op de eerste plaats
staat het koppel Jacobs-van der
Werff met 239.37 •%(, gevolgd door het
koppel Groeneweg-Keur met 226.77%

K.J.C. „Noord"
De stand in de competitie van de

maand februari luidt als volgt:
1. mevr. Bol-Groen 19449 p.
2. G. van Veen 9765 p.
3. Oor Keur 9546 p.
4. G. Driehuizeii 9481 p.

INSTITUUT VOOB ARBEIDERSONTWIKKELING
Afdeling Zandvoort

V R O L I J K E A V O N D
op WOENSDAG 19 FEB.. om 8 uur

in „ONS GEBOUW", Brugstraat
De voordrachtskunstenaar COR BREED vertelt over

RARE MENSEN
Toegang leden 50 et; niet-leden 75 et.
Kaarten nog verkrijgbaar aan de zaal

Maak van Uw tijdschriften een
waardevol boek! Laat ze daar-

om bij ons inbinden.

GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg l Telefoon 213S

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestr. 62 -, Telef. 2263

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM __

Zaterdag 22 febr. 8 urn-
De Haagsche Comedie
Jubileum Pie Carelsen

.TOONTJE HEEFT EEN
PAARD GETEKEND'

Zondag 23 febr. 8 uur
De Haagsche Comedie

„DE CIRKEL" _
Woensdag 26 febr. 8 uur

Nedei-1. Comedie
„ONDER HET MELK-

WOUD"

I' r. / 1,25 l/m ƒ 5,= (a.i.)
Vcrk. op speeld. en 2 c«
crvoüi van 10*3 u. na 12
uur tel. Coupons geldig

NET MEISJE GEVB. voor
hele of halve dagen of en-
kele dagen p.w. Mevr. van
Haaster, Wilhelminaweg 64
Teler. 2397

TE HUUR GEVR.: eerste 14
dg van aug. l ZIT- en SL.K.
m. gebr. van keuken voor
5 pers. v.d. Kamp, Lange
Leidsedwarsstr. 84-1 A'dam
Tel. 62092 en 37696

GEVRAAGD
LEERJONGEN
of HALFWAS

Uitsluitend bakkerij -
werkzaamh. Bakkerij v.
Veen, Helmersstraat 2

JAMREC
Bij elke aankoop van

e«n pot De Gruyter's Jam of Chocolade pasta

twee grote goudrepen
voor slechts 25 cent

geldig iet en mat 25 februari 1958

Ter overn.: Pracht ZOMER-
MANTEL en een mooie
PEIGNOIR, maat CM, Adres
Swaluëstr. 12, 'm de tuin.
's morgens van 9 tot l uur.

In klein gezin zelfst. HULP
GEVR. van 8.30—12.30 uur
Loon ƒ 20,— p.w. Aanmel-
na 7 uur Kerkhoven.' Wil-
helmmaweg 36

AANGEB pracht jonge
AANG. PRACHT JONGE
BOXER, 8 weken oud, ras-
zuiver. Kostveriorenstr. 101

Jan Filmer
vraagt

personeel
EEN NET MEISJE

voor de winkel en
EEN NETE JONGEN

voor het bezorgen van
bestellingen.

TOLWEG 16 TEL. 3195

EDEUAM:
Aardbeien,*\araaeien, 4 «i C
Frambozen-bessen . . 11 9 et

HUISHOUDJAM:
Aardbeien, Bosbecsen, _ -
Kersen, Framb.- bessen 7 O et

Oranje Marmelade,
Gember, Abrikozen,
Ananas

Appel-Aardbeien, ,
Appel-Framb.-bessen,
Appel-Kersen

Pruimen . . . . . O V et Appel-Pruimen

Chocolade pasta . . . . O / et

90 «>

70 «
59.,

SSGfpr

Rare Mensen als thema
Cor Breed houdt morgen, woensdag-
avond 19 febr., voor het Instituut voor
Arbeidersontwikkeling in Ons Ge-
bouw" aan de Brugstraat een voor-
dracht over „Rare Mensen".

Koïfbal groeit
Verleden week werd aoor de Zand-
voortse kqrfbalclub de jaarvergade-
ring gehouden waarvoor grote be-
langstelling bestond. De jaarversla-
gen van secretaris en penningmees-
ter die een optimistisch geluid heten
horen •werden goedgekeurd.

De aftredende bestuursleden, de he-
xen P. de Cock, H. F. Hose en B. S.
Abelman werden bij acclamatie in
hun functies van voorzitter, penning-
meester en 2e secretaris herkozen.

In de vacature van mej. M. Koper
werd de heer P. W. Borstel in het
bestuur gekozen.

Wegens de ledehaanwas van de
korfbalclub 'moest de twaalftalcom-
missie worden1 uitgebreid van twee tot
vijf leden.

Er werd een adspirantencommissie
ingesteld, bestaande uit mej. M. van
der Mee en de heren K. Loos en M.
Vlieland. Een tweede adspiranten-
commissie staat onder leiding van de
heer Borstel.

Vernield
Donderdagnacht hoorden bewoners

van de Ruyterstraat een harde klap.
De politie stelde een onderzoek in en
trof bij het parkeerterrein een vev-
nielde lantaarnpaal aan. Een auto
was tegen de lichtmast gereden en
had de paal ruim dertig meter mee-
gesleurd. Van de wagen was geen
spoor meer te bekennen.

Motorclub en carnaval
In restaurant „Zomerlust" heeft de
Motorclub Zandvoort zaterdag een
carnavalsavond gehouden in de stijl
van onze zuiderbuien.

Het ensemble de Aipenroos verzorg-
de tijdens het gekestumeerde bal üs
dansmuziek. Voor de best geslaagde
costuums werden prijzen uit'4eiouf;ï.

Daar kunt u heen
Monopole

Dinsdag 18 en woensdag 19 febr. 8 u:
film „De onschuldige verrader'4

Donderdag 20 febr., 8 uur: film Duis-
tere driften.

Holel
Zaterdags en zondags cabarctpr«=
Sramrna. Orkest: Wim Oly.
Zondags matinee.

*
Stadsschouwburg, Haarlem

Zaterdag 22 febr., 8 uur: De Haag-
sche Comedie met „Toontje heeft
een paard getekend" ,

Zondag 23 febr., 8 uur: De Haagsche
Comedie met „De Cirkel"

Woensdag 26 febr. g uur: Nederl. Co-
medie met „Onder het rtielkwoud','.

FAMILIEDRUKWERK
Gertenbachs Drukkerij

AOHTERWEG l - TELEF. 2135
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Muziek op de school
benaderen met iets nuchterder ogen

Het feit, dat de jeugd, die de eerste schoolconcerten heeft meegemaakt,
langzamerhand volwassen is geworden, zonder dat de concertzalen
overbevolkt zijn geraakt of de klassieke radioprogramma's verveel-
voudigd, moge o.a. doen vermoeden, dat muzikaliteit en opvoeding wei-
nig met elkaar hebben uit te staan.

Men kan iemand die geen aanleg heeft voor wiskunde niet interesse-
ren voor deze wetenschap. Evenmin zal men iemand die van nature
geen behoefte heeft aan muziek, overtuigen van het genoegen
naar te luisteren.

er

De plaats die dan ook b.v. school-
concerten innemen, is een vrij merk-
waardige. Het betreft hier een po-
ging om juist het kind met muziek
te confronteren. Dit kan gebeuren
in de eerste plaats om de liefde tot
muziek wakker te maken. Er wordt
dan echter een sluimerende lieffle op
dit punt verondersteld en men richt
zich hiermee noodzakelijkerwijze tot
een beperkt percentage van het ge-
hoor. Ook dit gedeelte van de luiste-
renden wordt evenwel spoedig aan
zijn lot overgelaten: een eventueel
opvangen van deze kinderen, ze la-
ten kennismaken met diverse instru-
menten, ze op de hoogte brengen
van de meest elementaire muziek-
theorie, ze aanzetten tot- en helpen
bij- het improviseren — bijna elk
kind met een redelijk gevoel voor
maat, ritme en melodie is hiertoe
tot op zekere hoogte in staat, en het
verschaft meestal veel plezier —
kortom ze wegwijs maken in de
vele raffinementen van het muziek-
genot, ontbreekt meestal.

Een enkele keer wordt dit opge-
wingen door een muziekleraar, aan
de scholen, waar muziek aan de leer-
vakken is toegevoegd, maar meestal
werkt zo iemand met te grote klas-
sen, en daarin een té groot percen-
tage niet belangstellenden, of al-
thans mensen met een te geringe
aanleg om de muziekles te beschou-
wen als meer dan een van de minst
inspannende uren.

De poging tot een oplossing, door
de solisten, die het concert vcrzor-
gen zelf een inleiding tot de te spe-
len muziek of een beschouwing over
het instrument te doen geven,
strandt doorgaans 1) op het tijdge-
brek, 2) op het veelal ontbreken
van spreektalent bij dit soort men-
sen.

Humanisme en
gevangeniswerk
Dinsdag 25 februari a.s. des avonds
om 8 uur spreekt voor de gemeen-
schap Zandvoort van het Humanis-
tisch Verbond de heer M. J. F. Ehr-
becker uit Haarlem over: „Prac-
tisch Humanisme in het algemeen
en ons gevangeniswerk in het bij-
zonder."

De bijeenkomst wordt gehouden
in „Het huis in de duinen", leden en
eventuele belangstellenden zijn van
harte welkom.

Aanbesteding Reddingspost
In maart zal een aanbesteding wor-
den gehouden voor de bouw van
een nieuwe reddingspost voor de
Zandvoortse Reddingsbrigade. De
huidige post „Ernst Brokmeier is
door de talrijke stormen nagenoeg
onder het zand verdwenen, terwijl
de jeugd er voor gezorgd heeft, dat
alle ruiten sneuvelden.

De dienst van publieke werken
verwacht, dat de nieuwe post eind
mei of begin juni in gebruik kan
worden genomen.

Een klein offer
Wederom hebben zich "ruim 200 do-
nors gemeld voor de bloedafname-
avond, welke op dinsdag 25 februari
a.s. in hotel Keur zal worden gehou-
den. De donors rekenen er op, dat
de plaatselijke afdeling van het
Rode Kruis hen in de gelegenheid
zal stellen een zeer klein gedeelte
van hun bloed af te staan voor hen,
die dit nodig hebben.

Inwoners van Zandvoort, uw
medemens in nood vertrouwt op U.
Onze dankbaarheid voor eigen ge-
zondheid kunnen wij op geen duide-
lijker wijze tot uiting brengen, dan
ons bloed ter beschikking te stellen.
Dit kleine offer is nodig. Er is, even-
als het vorig jaar, een tekort aan
bloed. Iedereen moet geholpen kun-
nen worden. Wij doen dan ook een
beroep op alle gezonde inwoners van
Zandvoort.

Aanmelding kan geschieden bij
de heer Bantjes, 2e secretaris van
de afdeling Zandvoort, Oosterpark-
straat 50, telef. 2021.

Afd. Zandvoort van het
Nederl. Rode Kruis.

Pleit men vóór de schoolconcerten
als praktische cultuurgeschiedenis,
dan zijn er argumenten als: elk be-
schaafd mens behoort namen als
Bach, Mozart, Haydn, Mahler, Pij-
per te kennen en te weten wat er
achter steekt.

Het is echter niet uitgesloten dat
het enige element, dat bij deze op-
zet wortel schiet, is: een onvervalst
snobbisme. Degenen n.l. die hier-
voor niet in aanmerking komen zijn
of wel de muziekliefhebbers, die deze
namen automatisch zullen onthou-
den, of wel de onmuzikalen, voor
wie dit soort theorie wordt gevoegd
bij de onvermijdelijke afdeling van
voor de persoon zelf onbruikbare
middelbarc-school-stof, die ieder zich
later niet meer dan vagelijk her-
innert.

Weegt men tegen deze massale
aanpak de pogingen van het elemen-
tair individueel muziekonderwijs af,
dan blijkt ook hier het enigszins be-
gaafde kind niet aan zijn trek fe
komen. Het piano-onderricht b.v. -
als het meest populaire — biedt de
leerling doorgaans niet de kans ken-
nis te maken met andere instrumen-
tcn, of zelfs met muziek voor andere
instrumenten. Er zijn ongetwijfeld
zeer muzikale kinderen, die niet de

minste pianistische dispositie bezit-
ten. Mogelijk zouden ze met een
viool of fluit zich bijzonder amuse-
ren, maar het bestaan van deze in-
stiumenten is hun nauwelijks be-
kend, laat staan dat ze weten of het
bespelen ervan hen zou boeien.
In enkele gevallen tracht de piano-
lera(a)r(es) de al of niet beminde
eenzijdigheid te doorbreken met be-
hulp van de gramofoon. Maar dit
is voor do meeste, vooral jonge, kin-
deren te weinig suggestief.

Er wordt de laatste jaren bijzon-
dcro aandacht gewijd aan het bren-
gen van „kunst aan het volk". Dit
zou zijn in het voordeel van zowel
de kunstenaar als do gemeenschap.
Of dit juist is of welke mening men
hierover is toegedaan, doet op deze
plaats niet ter zake. Maar het zou
misschien niet ongeschikt zijn wan-
neer over de hele linie dat, wat men
kunst pleegt te noemen, met iets
nuchterder ogen werd bezien.

Het volstrekte gebrek aan exacte
kennis ten aanzien van een ver-
schijnsel, waarmee men zo samen-
leeft als b.v. muziek, is in vele ge-
vallen aanleiding tot snobbisme, tot
de idee, dat men zelf creatieve kan-
sen gemist heeft, of wel tot de hoop,
dat men zijn kinderen in dit opzicht
grootse dingen zal zien presteren.
Het toevoegen van muziek aan de
leervakken op de middelbare school,
maar dan zo, dat kennismaking met
enige theorie, met zo veel mogelijk
instrumenten, met de geschiedenis
in g'rote trekken, op het programma
zoudon staan, zou de schoolconcer-
ten een duidelijk omschreven zin
geven, en een groter aantal leerlin-
gcn een tot nu toe ongekend plezier
verschaffen.

Dat velen dit waard zijn blijkt
uit de belangstelling, hetzij voor een
instrument, hetzij voor melodie en
harmonie, hetzij voor de muziekge-
schiedenis, die men opmerkt in vele
gevallen, waarin kinderen hiermee
geconfronteerd worden. Deze be-
langstelling is niet te bevredigen
met verwijzingen, bij het school-
coiicert naar een „eventuele" mu-
ziekles, en bij de muziekles naar
een „eventueel" schoolconcert.

U.

Instituut gaf avond met

verzameld uit de vaderlandse literatuur
Woensdagavond j.l. was er weer eens iets te doen in de Brugstraat,
waar het Instituut voor Arbeiders- Ontwikkeling de heer Cor Breed uit
Amsterdam bereid gevonden had do aanwezigen enige uren bezig te
houden met zijn voordrachtskunst.

Dat is de heer Breed volkomen
gelukt en ofschoon het aantal be-
langstellenden „benauwend klein"
was — waar is het grote merendeel,
dat toch practisch geheel uit de
grootste politieke partij wordt ge-
recruteerd? — mag men gerust
spreken van een geslaagde avond.
De heer Cor Breed bediende zich
van de vaderlandse literatuur om
er zo hier en daar „rare mensen"
uit naar voren te halen.

Allereerst koos hij uit de „Came-
ra Obscura" het verhaal van Kees,
de schippersknecht, die wegens „be-
stedingsbeperking" bij burgemees-
ter Dikkerdak z'n congé krijgt en
knecht wordt aan het Haarlemse
veer!

Men mag de heer Cor Breed be-
wonderen om zijn toewijding, waar-
mede hij de fragmenten uit de ne-
derlandse literatuur van buiten leer-
de, maar hij deed meer dan dat. Hij
wist het gevoel voor detail en van
de hollaiidse tamhcid uit de vorige
eeuw volkomen te doen leven in z'n
voordracht en vooral in „de schip-
persknecht" volgde hij „Hildebrand
nauwgezet op de voet in diens in-
tentie.

De hierna volgende redevoering
van Batavus Droogstoppel, de rijke
Amsterdamse koffiemakclaar, die
fulmineert tegen de leugens van het
toneel en de dichtkunst, was zeer
vermakelijk, mede doordat de een-
voudigc grime, v/aardoor cle heer
Breed geheel van gedaante veran-
derdc! — bijzonder goed getroffen
\vas.

,,Dc goudzoeker en de boterham"
was het verhaal van de jongeman,
die door zijn vader, omdat deze de
kinderzegen niet als zodanig weet te
waarderen, de wijde wereld in wordt
gestuurd om z'n brood te zoeken.
De enigszins lichtzinnige jongeman
komt — na talrijke liefdesavuntuur-
tjes — thuis met een rijke bruid.
Maar dan zegt de vader dat de zorg
om het dagelijks brood hem niet
zo zeer meer kwelt:, de kinde-
ren zijn weg en je moeder is dood".

Vervolgens metamorfoseei'de de
heer Breed zich in een vlieg!
En in zijn nauwsluitend jzwart cos-
tuum, compleet met gazen vleugels
en poten, droeg hij „de vlieg" voor

van H. J. Loman. De vlieg Theo-
bald Mucidee houdt hier een alleen-
spraak en drukt daar m uit zijn
dagelijks genoegen op 't kale hoofd
van mijnheer Laarmans, die Thco-
bald echter zó opjaagt, tot deze een
roemloos einde vindt aan de kleven-
de vliegenvanger!

De geschiedenis van het diakonie-
huismannetje (uit de Camera Ob-
scura) dat zijn spaarduitjes (voor
een ordentelijke 'begrafenis) bijna
kwijtraakt, werd gevoelig voorge-
dragen.

De Amsterdamse volksschets van
Nono, die een monoloog geschreven
heeft over Hendrik Bolt, de schil-
dersknecht, die „getuigen" moet als
de vermoedelijke waarnemer bij
een vechtpartij, was een kostelijk
htukje hoofdstedelijke humor.

Tot slot zei de heer Cor Breed dat
men vooral niet moest denken dat
cv alleen maar „rare mannen." zijn!
En daarom dioeg hij een Westfries
verhaaltje voor van de baker Aagje,
die haar dochter Grietje een opge-
smukt relaas doet van haar reis
naar Amsterdam. Hierbij was Cor
Breed helemaal in stijl gekleed: ge-
bloemd jakje, zwarte rok, schort,
witte schouderdoek, Noordhollandse
kap met zilveren band en taeugeltas.

„Grietje, m'n kind" (dochter van
Aagje) heeft er geen woord tussen
kunnen krijgen! Maar dat was ook
niet de bedoeling!

Het kwam ons voor dat de aan-
wezigen zich kostelijk geamuseerd
hebben. De heer A. Cluweii, sprak
zowel een. openings- als een slot-
woord en hij dankte in het laatste
de heer Breed voor de wijze, waarop
deze het publiek had bezig gehou-
den. H. W.

Leerlingen zingen operette
De Hannie Schaftschool gaat op

dinsdag 4 maart een feestavond or-
ganiscren, waaraan door 120 leerlin-
gen wordt medegewerkt. Opgevoerd
zal worden de operette „Goudhaar-
tjc en de troubadour" door Geer-
truida van Vladeracken. De opvoe-
ring heeft in gebouw Monopole
plaats.

de,

WILLEM

Hollund heeft con-
cerlorkesten, or-
leesten dus die
slechts bestaan
ten behoeve van
de symphonische
concertmuziek,
die getraind zijn,
sinds jaar en dag,

in het uitvoeren van de geaccredi-
teerde meesterwerken der toon-
kunst.
Holland bezit een plialanx van (ten
dele uoortreffelijke koorverenigin-
yan: koren van beroepszangers, di-
'lettantenkoren, — mannenkoren,
vrouwenkoren, kinderkoren. Deze
ensembles voeren vrijwel alles uit
wat voor liet apparaat werd ge-
^chrsven: van Willaert tot Milhaud,
do Matthitus-passJon en Schoen-
berf/'s Gurrelieder.
Holland herbergt tientallen dege-
lijlc-fjcsclioolde musici, paedagogen.
Men telt conservatoria, muzieJclycea,
muziekscholen bij het gros. Het per-
centage Hollanders onder de inter-
nationaal-befaamde solisten en or-
kestmusici is niet gering. De menig-
vuldige kamermuziek-, koor- en or-
Icest-concerten worden hier niet
slechter bezocht dan in Parijs, Ber-
lijn of Wenen. Geen grote bioscoop
meent liet zonder ,orkest' en zonder
Amerikaans concertorgel (met slag-

werk, ivindmachine en donderplaat)
af te Hunnen.
En toch moot men de mentaliteit
van desc Hollanders, die alle con-
certen nalopen, die een brokje mu-
zikale opvoeding hebben genoten,
die een opinie hebben over Bach en
de Jazz, die de theorieën van Wag-
iier over het Gesammtkunstwerk
hebben overdacht, voor wie concert-
programma's met analysen en no-
tenooorbeelden dagelijkse lectuur
zijn, die in de muzieklexica thuis
zijn als onze voorvaders in de con-
cordantie van Trommius: anti-muzi-
kaal noemen.
Want de melomanie van de Hollan-
der is een harmonium-muzikaliteit.
Andere rassen zingen, spelen viool,
oefenen ijverig en grondig piano;
in Italië hoort men muzikale uitin-
gen op mandolines en guitaren, de
Schot vermaakt zich met het bar-
baarse geraas van zijn bagpipe, en
de stammen der Zuid-Amerikaanse
mycetes brullen zelfs in koor. In
Holland evenwel is het produceren
van min of meer in een systeem
thuisbehorende klankenreeksen een
bij uitstek onder het begrip zondag
vallende bezigheid geworden. Gelijk
de voetbalwedstrijden en het kerk-
bezoek.

De Quintencirkel,
Opstellen over muziek.

Garantie geldlening gevraagd voor

Een nisraw kampeerterrein
Uitbreiding u.Lo.-school a.s. dinsdag in de raad
Het bestuur van de stichting Kennemer Sportpark heeft zich tot de
raad gewend met het verzoek, de rente en aflossing te willen garan-
deren van een 25-jatige geldlening groot ƒ 100.000,-, tegen een rente
van 4 1/8 >-/c.

De opbrengst van deze geldlening behoeft de stichting ter bekostiging
van de aanleg en inrichting van een aan alle eisen voldoend kampeer-
terrein op een terreur aan de Kennemerweg.

Deze stichting exploiteert een
sportpark aan de Kennemerweg;
daarnaast ligt een afgegraven duin-
terrein, ter grootte van pl.m. 4 ha.

Toen in de zomer van 1956 de
toeloop van kampeerders naar Zand-
voor zó groot was, dat de aanwe-
zige kampeercentra in capaciteit
verre tekort schoten, heeft het be-
stuur van de stichting Kennemer
Sportpark op verzoek van B. en W.
d<- accommodatie van het sportpark
beschikbaar gesteld voor het onder-
brengen van „gestrande" kampeer-
ders. Ook in 1957 deed het sport-
park als noodkampeerterrein dienst.

Hoewel de accommodatie daarop
niet berekend was, kon ook m de
afgelopen zomer op deze wijze op
bevredigende wijze in het gebrek
aan kampeerruimte worden voor-
zien.

De toeloop van kampeerders naar
dit reserve-terrein was echter zó
groot, dat op een gegeven moment
ook hier maatregelen moesten wor-
den genomen om het aantal kam-
pcerders te beperken.

Het bestuur van het Keimemer
Sportpark wenst op deze min of
meer geïmproviseerde vvijzc van het
verschaffen van kampeergelcgen-
hoid niet door te gaan. Het stelt
zich op het standpunt, dat het kam-
peren moet plaats vinden op een
terrein, dat de daarvoor geëigende
accommodatie biedt. Door de dienst
van publieke wei'ken is een ontwerp
gemaakt van een kampeerterrein,
dat plaats kan bieden aan pl.m. 400
tenten. De kosten van het ophogen
en egaliseren van het terrein, aan-
leg van wegen en riolering, de stich-
ting van twee toiletgebouwen en een
gebouw voor de kampleiding, enz.
worden begroot op ƒ 100.000,—. De
stichting kan voor dit bedrag alleen
dan een geldgever vinden, als de
rente en aflossing door de gemeente
worden gegarandeerd.

B. en W. juichen het plan van de
stichting ten zeerste toe. Aan de
badplaatsaccommodatie zal 'n kam-
peerterrein worden toegevoegd, het-
welk ongeveer het dubbele van de
capaciteit van het trekkerskamp. Dt
Branding" heeft. Hiermede wordt in
een dringende behoefte voorzien.

Het college deelt de raad mee, dat
do Nederlandse kampeerraad zich
volkomen met de plannen kan ver-
enigen en van oordeel is, dat de toe-
loop naar dit voor toeristische kam-
peerders bestemde terrein zodanig
zal zijn, dat een verantwoorde ex-
ploitatie mogelijk is.

Zij stellen voor, conform het ad-
vies van de commissie voor de fi-
nanciën, de gevraagde garantie te
verlenen onder de volgende voor-
waarden:

overlegging aan de gemeente van
de door de stichting met het r.k.-
kerkbestuur gesloten overeenkomst,

waarbij de voor het kampeerterrein
bestemde grond voor de tijd van 25
jaren aan de stichting is verhuurd;

de verplichting om — zo lang de
garantie van kracht is — het kam-
peerterrein als zodanig te exploite-
ren.

Het in 1956 gestichte en in janu-
an 1957 in gebruik genomen ge-
bouw van de Wim Gertenbachschool,
zal in september a.s. een zodanige
bezetting hebben, dat het /sonder
bijbouw van enige lokalen niet mo-
gelijk zal zijn bij de aanvang van
de nieuwe cursus alle leerlingen
daarin te huisvesten.

Bedoeld gebouw bevat vijf leslo-
kalen, benevens een vaklokaal en
een gymnastieklokaal.

Het aantal leerlingen, dat de
school momenteel bezoekt bedraagt
212.

Uit deze bezetting blijkt, dat deze
school dringend behoefte heeft aan
uitbreiding. Ook kan uit genoemde
cijfers worden afgeleid dat plaatsing
van de leerlingen uitsluitend in de
leslokalen, niet mogelijk is. Een deel
der leerlingen ontvangt dan~ ook
sinds geruime'tijd permanent onder-
richt in het vaklokaal en in de aula.
Dat hierdoor in dit gebouw een toe-
stand is ontstaan, welke het ondsr-
wijzend personeel voor grote moei-
lijkheden plaatst, spreekt voor zich-
zelf.

Naar wordt verwacht, zal dit let r-
lingencijfer in september a.s. bij de
aanvang van de nieuwe cursus aan-
zienlijk hoger zijn. Zelfs wordt een
getal van 300 genoemd.

B. en W. hebben reden om aan te
nemen, dat dit cijfer niet geflatteerd
is. In liet komende najaar toch zal
voor aanzienlijk meer kinderen toe-
lating op scholen voor voortgezui
onderwijs worden verzocht. Zij heb-
ben hierbij het oog op de kinderen,
geboren in 1946, het jaar, waarin
het aantal geboorten bijzonder groot
was. Vele van deze kinderen zullen
straks de ulo-scholen, waaronder de
Wim Gertenbachschool, bevolken.

Op verzoek van het gemeentebe-
stuur werd door de staatssecretaris
van O., K. en W. een urgentiever-
klaring afgegeven voor de uitbrei-
ding van de ulo-school met vier les-
lokalen.

De totale kosten worden begroot
op ƒ 192.000,-. Hierin zyn mede de
inrichtingskosten begrepen.

Onder overlegging der adviezen
van de commissies van bijstand voor
publieke werken c.a. en financiën
c.a. stelt het college de raad voor te
besluiten:
a. tot uitbreiding van het gebouw

der Wim Gertenbachschool mot
vier leslokalen;

b. tot de bouw van een woning bij
het schoolgebouw;



Mensen en zaken
Winter-sotheid.

Er zijn genoeg mensen, die een he-
kel hebben aan een kwakkelwinter.
Want ze weten niet wat ze er aan
hebben. Maar kwakkelen of niet
kwakkelen, deze winter is in ieder
geval ten dode opgeschreven. Br
kunnen nog wel enkele gemene din-
gen gebeuren, maar .de crocussen
hebben zich al laten zien. En dan is
't gebeurd met de winter.

Momus zal niet beweren dat hij
er heimwee naar zal krijgen. Zo'n
winter als deze is geen knip voor
de neus waard. Dan stonden onze
ouders er vroeger anders voor. Toen
sprak men. van meterdikke ijsdam-
men in de grote rivieren en geiso-
leerde eilanden en - meer van die on-
hebbelijke zaken. Ja, onze ouders
hebben het altijd beter of slechter
getroffen dan wij. Dat beter of
slechter kan men natuurlijk inter-
preteren zoals men wil.

Meer dan vroeger neemt het weer
en de verschillende klimatologische
verschijnselen buiten de normale
gang van zaken ons in beslag. Heus
al deze dingen zijn ook belangrijk.
Want wij zijn er zo diiect bij be-
tiokken. Een gepeperd aanslagbil-
jet werkt hoogstens op de lange
baan en een eventuele verkorting
van de militaire diensttijd kan ple-
zierig zijn voor de mannen, maar
daar merken ze op z'n vroegst in
1959 wat van. Een noord-wester
storm is direct fataal als je je
's avonds per fiets Zandvoortwaarts
begeeft. Je wordt er met je neus
boven op gedrukt. Niet alleen op je
fietsstuur maar ook op de hele si-
tuatie. Van het weer hangt liet ook
ai hoe wij de volgende uren over
onze medemensen denken. Er zijn
lieden, die het aan hun likdoorns
voelen of het binnen een etmaal zal
regenen of sneeuwen. Mist clepri-
meert anderen en een naderende
storm maakt onze kinderen knct-
tergek. Maar altijd worden wij di-
rect beïnvloed door het klimaat. We
komen er niet onderuit. Mensen met
een chronische ochtendziekte heb-
beu het nog slechter, want die zou-
den — naar zij beweren — in een
sub-tropisch klimaat wonderen van
optimisme en lieftalligheid zijn. In-
clerdaad, zo 'zijn ze.

Als de Tweede Kamer zich bezig
houdt met prijsstijgingen en werk-
loosheidscijfers, zijn er altijd figu-
ren, die het Nederlandse weer de
schuld geven van de ellende. De
oogst is mislukt en een hagelbui
heeft de verwachtingen over een
best fruitjaar in de kiem gesmoord.

En we hebben nog wel zo'n goed
functionnerende weervoorspellings-
dienst, die uitgerust is met vliegtui-
gen, luchtballonnen en weerschepen.

Naar Momus ter ore is gekomen,
heeft het bestuur van de Zancl-
voortse Handelsvereniging . zich tot
de programmaleiding van de VARA
gewend met het verzoek in het zon-
dagochtendprogramma „Weer of
geen weer" wat vriendelijker te zijn
ten opzichte van Zandvoort. Het is
namelijk gebleken dat de heren bij
het doorgeven van de weersverwach-
tingen steeds maar lelijk weer op
het dak van Zandvoort schoven, ter-
wijl het diwijls eh soms bij-
zonder fraai was aan de kust.

De zondagochtend-profeten heb-
ben de verzoekers maar ten dele ge-
rustgesteld. Zo gaat het nou altijd:
ze konden geen mooi weer beloven
als 't helemaal geen weer was. Daar
zit iets in.

Maar nu is deze kwakkelwinter
bijna ten einde. Hierna komt er een
periode van iets minder slecht weer
Dan wordt het droger (maar kou-
der) en nog wat verderop in het
jaar spreekt men er van dat het
„nu zomer is " Een onuitstaan-
bare toestand, want je blijft leven
in het ongewisse. Geen vis geen
vlees

Weer of geen weer Hond of
kat: bijten doen ze je.

MOMUS.

igenda
van de openbare vergadering
van de raad der gemeente
Zandvoort op dinsdag 25 febr.
1958, des namiddags 8 uur,

Notulen.
Ingekomen stukken.

(Adv.)

neus, keel,borst van vastzittend slijm

Monopole
Vanaf vrijdag 21 febr. t.e.in. zondag

23 febr., 8 uur: film „Die man is
gevaarlijk"

Vanaf maandag 2Jf t.e.ni. woensdag
26 febr., 8 uur: film ,,Paris Ca>
naille"

Donderdag 27 febr., 8 uur: film „Zi;
was 17 jaar"

Zondagmiddag 23 febr. 2.30 uur
film „Douane Boem"

Hotel Bouwes
Zaterdags en zondags cabaretpro
gramma. Orkest: Wim Oly.
Zondags matinee.

*
Stadsschouwburg, Haarlem

Zaterdag 22 febr., 8 uur: De Haag
sche Comedie met „Toontje heef
een paard getekend'1

Zondag 23 febr,, 8 uur: De Haagsch
l Comedie met „De Cirkel"
Woensdag 26 febr. 8 uur: Neder!. Co

1.
2.
3. Garantie geldlening stichting

.Kennemer Sportpark"
4. Wijziging van de verordening

vergoeding gebruik gemeenteloka-
en en van de leges- en de precario-
verordening.

5. Wijziging verordering, betref-
fende openstelling van de winkels
op zondag buiten het „seizoen"

6. Verlenen voorschotten op de
gemeentelijke vergoedingen wegens
'.osten van instandhouding en vak-
onderwijs ten behoeve van de bij-
zondere scholen over 1958.

7. Uitbreiding openbare ulo-
school.

Aangaan geldlening uit de op-
arengst van de tweede nationale
woningbouwlening.

9. Aangaan geldlening uit de op-
jvengst van de eerste nationale wo-
ningbouwlening 1957.

10. Garantie geldlening „A.G.
Bodaanstichting".

11. Verkoop, toewijzing enz. van
gronden.

12. Rondvraag.

P.v.d.a. bijeen
Hedenavond houdt de plaatselijke
afdeling van de Partij van de Ar-
aeid een ledenvergadering in „Ons
Huis". In deze bijeenkomst komt
o.m. een bestuursverkiezing aan de
orde, die op de jaarvergadering
door omstandigheden moest worden
uitgesteld. Op deze avond zal tevens
een propaganda-actie
sproken.

worden be-

(Adv.)

Grote, Stoffeerder
Ilaltcstraat 4 achterom.
Telefoon 3740.

Lezing voor Chr. Besturenbond
over christen zijn in deze tijd

Het was bepaald jammer dat er woensdag j.l. zo weinig belangstel-
lenden waren in hotel C. Keur, waar ds. H. S. J. Kalff uit Bennebroek,
onder auspiciën van de Zandv. Chr. Besturenbond een interessante le-
zing hield onder de titel „Niet conservatief, niet progressief, maar
christen"

Het is altijd spijtig te moeten con-
stateren dat woorden van werkelijk
belang dikwijls zo'n gering gehoor
hebben. Aan de waarde van het ge-
sprokene doet dit evenwel niets af.

De heer P. Brune, voorzitter van
de afdeling, opende de avond met
lezing van een fragment uit Jac. I
en ging daarna voor in ge'bed.

Ds. Kalff, die een uitermate hel-
dere en indringende betoogtrant
heeft — hetgeen op zichzelf reeds
een genoegen is om naar te luiste-
ren — belichtte de zin van het chris-
ten-zijn in deze wereld. Christenen
krijgen vaak het etiket opgeplakt
van „conservatief", waarmede men
dan meestal bedoelt een verkeerd ge-
richt conservatisme, dat behouden
wil om het behouden zelf. Maar be-
doelt men met conservatief het be-
waren van de ons toevertrouwde
cultuurgoederen, dan is reeds hier-
mede aangegeven dat dit conserva-
tisme al veel minder star en sta-
tisch is dan het eerste. Voor de
christen echter kan er maar een
„conservatisme" zijn: het pand, dat
ons ter leen gegeven is, bewaren.
Het Woord Gods bewaren en er des-
noods de verachting van de wereld
voor over hebben. In deze tijd, waar
m elk van ons min of meer murw
is van programma's en ideeën, is
het goed er aan te denken dat een
Ander
reeds

de strijd, die wij strijden,
heeft gewonnen. Christus

sprak van het kruis af de woorden:
„Het is volbracht" en hiermede vol-
tooide Hij als 't ware de zending,
voor welke Hij op aarde gekomen

en
„Zandvoortmeeuwen"
Programma voor zondag 23 febr.:
WFC-Zandvoortmeeuwen 2.30 u.
Assendelf t 2-Zandv.m. 2 2 u.
21 DCO 2-Zandv.m. 3 12 u.
22 HFC 5-Zandv.m. 4 12.00 u.
35 Zandv.m. 5-EDO 8 9.45 u.

103 Zandv.m. jun. a-EDO b 9.45 u.
125 Hillegom jun. b-Z.v.m. c 10 u.
Programma -voor zaterdag 22 febr.:
Zandv.m.-Kromhout 4.15 u.
137 Jong Hercules 2-Zandv.m. 2 3 u.
147 Kinheim 4-Zandv.m. 3 3.30 u.
155 Zandv.m. adsp. a-Bl'daal a 3 u.
167 ETO adsp. a-Zaiidv.m. b 2.30 u.
182 EHS adp. b-Zandv.m. c 3 u.
197 Zandv.m. adsp. d-HFC e 3 u.
227 Zandv.m. adsp. c-RCH k 3 u.
234 Zandv.m.' adsp. h-VVH d 2.30 u.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen van zaterdag 15 febr. *
Geel-Wit adsp. b-TZB a 3-11
v. Nispen adsp. b-TZB b 3-2
Zondag J.6 febr.:
VVH 4-TZB 2 5-5
TZB 3-HFC 11 5-2
Terrasvogels 5-TZB 4 6-6
HBC juiL-TZB jun. 1-8
Programma voor zaterdag 22 febr.
199 Concordia adsp. b-TZB a 2.30
214 TZB adsp. b-HBC e 3 u.
Zondag 23 febr.:
26 TZB 1-RCH 7 12 u.
77 DSB 4-TZB 3 12 u.
80 TZB 4-Bloemendaal 8 2 u.
95 SHS jun.-TZB jun. 12 u.

Zaïidvoortse Korïbalclub
Het derde twaalftal van de Zand-
voortse Korfbalclub speelt zondag-
ochtend om lO uur tegen Haarlem
5 in het Nooj/dersportpark.

Het adspirantentwaalftal trekt
ook naar Haarlem om Aurora c te
ontmoeten. Wellicht brengt dit 12-
tal een overwinning mee naar de
badplaats.

Het eerste twaalftal speelt om
10.15 uur een vriendschappelijke
wedstrijd tegen het tweede twaalf-
tal.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Voor de op 15 maart a.s. in Zomer-
lust vastgestelde clubavond heeft
de commissie van voorbereiding een
programma samengesteld. Naast
optreden van de leden met piano-
spel en gymnastiek, zal een ensem-
ble van een bevriende vereniging
sketches opvoeren, terwijl enige
kleurenfilms worden vertoond.

Op 15 maart a.s. vindt in „Mer-
canti" te Amsterdam een feestelijk
bondscongres plaats, ter gelegen-
heid van het 90-jarig bestaan van
het K.N.G.V.

Afd. Volleybal
De OSS-vollcyballers hebben winst-
punten naar Zandvoort gebracht.Zo-
wel de dames als de meisjes wonnen
met 3-1 resp. van Vesmia 2 en De
Blinkert 3.

Do heren wonnen alle drie sets
met 15-12 Vari CIOS 2.

Na een acliterstand in de eerste
set van 6-1 wisten de heren zich te
herstellen en de ontmoeting tot, een
goed eiride te brengen.

De komende weken wordt er in

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Het vierde elftal heeft een uitste-
kende wedstrijd gespeeld tegen de
leiders, Rood-Wit 1. Tien minuten
voor het einde stond Zandvoort nog
met 1-0 voor. Rood-Wit slaagde er
in even voor eindsignaal de gehjk-
maker te scoren.

Het meisjeselftal verloor met 2-1
van DEHA.

A.s. zondag speelt het eerste da-
meselftal tegen Alliance 3. Indien
Zandvoort deze wedstrijd wint en
Rood-Wit 2 verliest van Pinoké 3,
dan is het kampioenschap een feit.
Ook Hilversum 2 kan kampioen wor-
den, als het een overwinning weet
te behalen op het eerste herenelftal.

Het programma voor a.s. zondag
luidt:

Heren:
ZHC 1-Hilversum 2, 12 u.
ZHC 2-Ev. Swift 14 u.
ZHC 3-Alliance 3 13.15 u.
BMHC 9-ZHC 4

Dames:
ZHC 1-Alliance 3 14,30 u.

Jongens:
ZHC a-Strawberries b 15 u.

Meisjes:
Kraaien a-ZHC a 15 u.

Damnieuws
Na de eervolle tweede plaats die
de Zandvoortse dammers in de af-
gelopen competitie in het district
Kennemerland, tweede klasse, heb-
ben behaald, kregen zij de kans de
strijd aan te binden met de gede-
gradeerde Ie klasser Hillegom om
een plaats in deze klasse.

De dammers uit de badplaats heb-
ben voor deze ontmoeting hun
„beste steentje" voorgezet. Beide ge-
speeldc wedstrijden eindigden ech-
ter in een gelijk spel (10-10)

Dit was een unicum in' de dam-
sport.

Zandvoort maakte zich al weer
gereed voor een derde ontmoeting
toen men bericht ontving, dat het
bestuur had besloten zowel Zand-
voort als Hillegom in de eerste klas-
se op te nemen.

Voor een vereniging, die drie jaar
bestaat zeker geen slecht resultaat.

Het volgende seizoen wil do dam-
club met twee tientallen aan de wed-
strijden deelnemen. Hiervoor zi.m
nog enige goede spelers nodig. Dam-
liefhebbers die in clubverband wil-
len spelen worden uitgenodigd eens
kennis te komen maken. De speel-
avond vindt plaats op woensdag-
ovond in restaurant „Zomerlust"

Viertallenwedstrij den

De uitslagen van de viertallenwed-
strijden van drie teams van de
Zandvoortse Bridgeclub luiden:

Zandvoort-BC 1940 3 33-54
Zandvoort 2-Haarlem NBB 4 41-50
Zandvoort 4-BC 1940 4 52-47

Voor hedenavond zijn de volgende
ontmoetingen vastgesteld:
Zandvoort I-Spel en Vriendschap 3.
Zandvoort 2-Spel en Vriendschap 4;
Zandvoort 4-Spel en Vriendschap 6;

was. Daarom mag een christen ook
niet angstig en kleinmoedig zijn,
want hij kan met recht en reden op-
zien naar de Goddelijke belofte voor
een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde, waar gerechtigheid zal wo-
nen, aldus spreker.

Progressief daarentegen wordt
vaak genoemd de uiterste vorm van
het modernisme en hierin schuilt het
gevaar dat de christen zich verliest
in „de strijd om het bestaan" en
zijn heil gaat zoeken in de dingen
dezer wereld, zonder acht te slaan
op het Woord Gods of op datgene,
wat Christus van hem vraagt. Dik-
wijls is de mens bevreesd dat men
hem niet voor „vol" aanziet en daar
om laat hij zich meeslepen door de
nieuwe ideeën en stromingen, zon-
der zich af te vragen of deze wel
uit God zijn.

Als men niet meer kan vertrou-
wen op de Goddelijke belofte voor
die nieuwe hemel en die nieuwe aar-
de, dan vervlakt ons geloofsleven,
dan worden de begrippen, die ons
vroeger heilig waren, uitgehold en
in onze eigen ogen belachelijk. En
ofschoon het natuurlijk mede een
taak van de christen is sociale ge-
rechtigheid na te streven voor zich-
zelf en voor anderen, kan dit nooit
ofte nimmer ons einddoel zijn. In-
derdaad, door de vaak overdreven
zorg'om de tijdelijke belangen, gaat
de mens ver af staan van zijn eeu-
wig heil. Het vooruitstrevende wordt
maar al te vaak gekleed met een
christelijke -overjas, zodat de ver-
warring groter en groter wordt.

Een christen is veel meer een „ko-
lonist" van de hemel" dan een mens,
die hier op aarde zijn einddoel zoekt
Hij is. altijd enigszins - vreemd aan
deze wereld, zei ds. Kalff.

En of men nu al door louter indi-
vididualisme of staats-dirigisme
een paradijselijke toestand denkt te
kunnen scheppen, de christen ver-
wacht geen „heilstaat", maar een
wereld, waarin God zal zijn Alles
in allen, volgens spreker.

Na de pauze onwikkelde zich een
levendige gedachtenwisseling tussen
de inleider en verschillende aanwe-
zigen, waarbij enkele aspecten en
problemen • van het hedendaagse
praktische christendom naar voren
kwamen. . j

De heer P. Brune dankte de spre-
ker voor zijn-1 gloedvol betoog en de
weinige dames en heren voor hun
komst, waarna ds. Kalff de avond
met dankgebed sloot.

H.W.

Garantie en
geldlening

in raadsvergadering
In de vergadering van 25 september
1957, besloot de raad o.m. tot het
garanderen van de betaling van
rente en aflossing van een geld-
lening groot ƒ 700.000,—, aan te
gaan door de A. G. Bodaan-stich-
ting te 's-Gravenhage, mits deze zou
voldoen aan de vo'orwaarden, welke
voor het waarborgen van geldlenin-
gen door lagere publiekrechterlijke
lichamen van overheidswege zijn of
zullen worden vastgesteld.

Deze geldlening zal dienen ter
gedeeltelijke financiering van de
bouw van een pensiontehuis voor be-
jaarden op een terrein te Bentveld,
in deze gemeente. Met de bouw hier-
van is een aanvang gemaakt, ter-
wijl het gebouw begin 1959 voor ge-
bruik gereed zal zijn.

Het inmiddels opgenomen leninga-
bedrag a ƒ 700.000,- blijkt niet toe-
reikend te zijn. De stichting zist
zich daardoor voor de noodzaak ge-
plaatst nog een geldlening aan te
gaan en wel ter grootte van pl.m
ƒ 200.000,-.

Bij schrijven van 27 december
1957 heeft bedoelde stichting daar-
om verzocht de gemeentelijke ga-
rantie te verhogen tot maximaal
ƒ 900.000.—.

Naar de mening van het college
van B. en W. kan aan dit verzoek
zonder bezwaar worden voldaan.

*
De N.V. Bank voor Nederlandsche
Gemeenten te 's-Gravenhage heeft
Zandvoort een geldlening aangebo-
den uit de opbrengst van de Eerste
nationale woningbouwlening 1957
tot een bedrag van ƒ 88.000,— tegen
een koers van 100 <%\ met een loop-
tijd 'van circa 25 jaar, rente G,%,
's jaars en op te nemen l maart '58.

De aflossing dient in 20 zoveel
mogelijk gelijke jaarlijkse termlj-
nen te geschieden, voor het eerst
op 15 november 1963.

De thans aangeboden lening is bc-
stemd voor consolidatie, c.q. ver-
dere financiering van reeds onder-
handen zijnde werken.

B. en W. stellen de raad voor deze
geldlening- te aanvaarden.

Judo en jiu jitsu-avond
Sportschool' Buchèl organiseert za-
terdag l maart in restaurant „Zo-
merlust" 'n judo- en jiu jitsu-avond
Er zullen judo- en jiu-jitsu-wedstrij-
den tussen de leerlingen worden ge-
houden en de nationale en Europese
kampioen Anton Geesink zal met
jeugdleden van de sportschool de-
monstraties geven. De avond is uit-
sluitend voor genodigden toeganke-
lijk.

Filmprogramma voor Anker
Maandag 24 februari organiseert de
bejaardensocieteit „Voor Anker"
een filmmiddag voor haar leden in
restaurant „Zomerlust"

(Adv.)

het gezonde gebaar:
t

ROTER5EPT
beschermt Uw mond en keel

85 cent

Tafeltennisclub „Shot"
Shot l behield haar kans ""op het

kampioenschap door een 9-1 zege
op Rijtelbi 2. Het 2e team behaalde
in de afgelopen week eveneens een
overwinning en wel op Winfried 4.

Vanavond speelt het Ie team een
thuiswedstrijd tegen TOG uit Haar-
lem.

Burgerlijke Stand "
Geboren: Mirjam Ga ja, d.v. W. de

Lebn en T. E. Lek; Jan, z.v. H. M.
W. Weber en R. de Jong; Alida
Christina, d.v. G. Visser en A. E.
Steenhagen; Antonia Hendrika, d.v.
H. Broekema en A. H. Knappenberg

Ondertrouwd: Rlchard Peter van
Halm en Gerritje Kerkman; Petrus
Wilhelmus Gerardus Everardus Jo-
hannes Wels en Francisca van Klin-
geren.

Getrouwd: Douwe Boersma en
Janna Pieternella Wagenvoort.

Overleden: Elias Paap, oud 72 jr,
gehuwd met Leent je Keur; Jacoba
Johanna Maria de Bie, oud 67 jaar,
gehuwd met Willem Specht van dei-
Grijp; Maria Lucia Johanna Bijmolt
oud 77 jaar, gehuwd met Petrus
Bernardus Kerkhoff.

Buiten de gemeente geboren:
Bart Soepnel, Helena Margaretha
Maria Bijman, Carolina Dorothea
Seijffert.

Watergetijden

februari
23 6.20
24 6.54

7.31
8.10
9.01

H.W. LAV. H.W. L.'W. strand

27

berijdbaar
2.- 18.32 14.30 10.30-16.30
2.30 19.09 15.— 11.00-17.00
3.- 19.48 15.30 11.30-17.30
4.- 20.33 16.— 12.00-18.30
4.30 21.35 17.—.13.00-19.30

28 10.09 =5.30 22.53 18.—M 14.00-21.00
maart
l 11.35 7. .— 19.30 15.30-22.00

Jaarvergadering
Chr. Vrouwenbong
De afdeling Zandvoort van de N.C.
V.B. hoopt dinsdag 25 febr. a.s. des
avonds te 8 uur haar jaarvergade-
ring te houden in „Zomerlust"

Belangrijke

2000

telefoonnummers
en adressen

Brandmelding
3043, 3044 Politie

2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gemeente Secretarie
2499 Gem. 'geneesheer, Julianaweg la

2262, Informatiebureau Vreemdelin-
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein

2424 Autobedrijven „Rinko",
Oranjestraat en Stationsplein.

2231 Boekhandel v/h Esvé,
Grote Krocht 17.

3283 Autorijschool „Zandvoort",
Thorbeckestraat 17.

3492 „Laico", schoonmaakbedrijf
Marn. van St. Aldegondsstr. 3

26076 (02500) Garage Flinterman
: Zandvoortaelaan 365

Renault service-dealer

2135 Zandvoortoe Courant, Garten-
bachs Drukke**}, A*ht«ro»g 1.

(Adv.)
IGAAFHUIOJE^

Hat besta,



FAMILIEBERICHTEN

DANKBETUIGING
Voor de vele blyken van belangstel-
ling, ondervonden tijdens de ziekte,
en bij het overlijden van onze lieve
vrouw", moeder, behuwd- en groot-
moeder
Dorothea Josepha Maria Koper-Smit
betuigen wy onze hartelijke dank.
In het bijzonder aan Zr. Hoogen-
boseh, Dr. van Es en Tante Lies de
Roode.

Uit aller naam,
T. Koper

Van Lennepweg 42-11

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Zijlweg 63, Haarlem, tel. 15141

Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver«
zorging van 'begrafenissen, ere?
malies en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolcnstr. 4, tel. 3131

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos&Zn
Tel. 2562, Zandvoort Gevestigd 1879

Burg. Engclbertsstraat 54
GLAS-ASSURANTIE

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee=
post worden verzonden. De data.
•waarop de ' correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan,
tussen haakjes, achter de naam van
het schip vermeld. •
Argentinië: ms „Yapeyu" 27 febr.
Australië: via Engeland l maart
Canada: ms „Seven Seas" 27 febr.
Chili: via New York 27 febr.
Indonesië ms „Oranje" 26 febr.
Nieuw Zeeland: via Engeland l mrt
Suriname ms „Willemstad" 26 febr.
Brits-Oost-Afrika: ss „Europa"

27 febr.
Inlichtingen betreffende de verzen*
dingsdata van postpakketten geven
de postkantoren.

DOKTERS-, ZUSTERS- en '
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maandag»
morgen 8 uur:

Doktoren:
Dr H. K. van Es
Kostverlorenstraat 4, telefoon 2058

Wijkzuster:
Zr A. Langeveld
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.

Zondag 23 februari:
Dierenarts J. Hagedoorn, Heemst.
Dreef 11, Heemstede, tel 35521.

Apotheek:
21—28 februari:

Apotheek Kerkhoven, Zeestraat 71.
iedere avond vanaf 7 uur en op
de zondag de gehele dag uitslui»
tend geopend voor recepten en
spoedgevallen.

Alleen bij
Slager GAUS

DIT WEEKEND:
iOO gr. Osselapjes (niet vet) en
500 gr.. Gehakt, ho.h., samen ƒ 2,50
l kg mooie Kalf slap jes ƒ 3,80
SOEPPAKKET:
150 gr. gehakt, 100 gr. Poulet en

l mergstaafje ƒ 0,89
250 gr. Smeerworst (extra) ƒ 0,69
250 gr. Leverworst, speciaal ƒ 0,59
250 gr. fijne Bakbloedworst / 0,49
ONS LUNCHPAKKET (bij vlees):
LOO gr. gelardeerde Lever en
100 gr. Pekelvlees
of 100 gr. gekookte worst ƒ 0,89
KERKSTRAAT 14 TELEL. 2102

P R E D I K B E U R T E N
Hervormde Kerk, Kerkplein

Zondag 23 februari:
10.30 uur: ds. R. H. Oldeman
Onderwerp: „Op de vlucht"

Jeugkapel:
Zondag 23 februari:

half elf in „De Witte Zwaan"
Dorpsplein 2
Spr. de heer D. L. Nieveld.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 23 februari:

10.30 uur: ds. L. H. Ruitenberg
uit Den Haa'g.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmaweg
Zondag 23 februari:
10 uur: ds. E. Zijlstra van Aerden-

hout. Voorber. H.A.
17 uur: ds.'E. Zijlstra.

„Hwis in de duinen":
19.30 uur: ds. A. de Ruiter.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht

Zondags HJH. Missen om 7.30*
9 uur Hoogmis en 11 uur; Lof om
7 uur. i

In de week rLH. Missen om 7 uur
en 7.45 uur. Lof om 7.39 uur.

Ned. Chr. Gemeenschapsbond

Dinsdag 25 februari:
15 uur: samenkomst in „Pniël"
Zuiderstraat 3.
Spr. H. Veldkamp, evangelist, Den
'Haag.

Jehova's getuigen
Woensdag 8 uur: Huisbijbelstu*
die Koninginneweg 44.
Zondag 2*3 uur Wachttorenstudie
Veilinggebouw Dorpsplein.

Baha'i Wereldge»oot:
Woensdag 26 febr., 8 uur in Meijers

hof, Engelbertsstr. 10, Lezing.
„De onrust dezer wereld en haar
Geneesheer"..

Humanistisch Verbond
Zondag 23 febr. 9.45 uur, 402 m.:
radiotoespraak door prof. dr. G
Stuiveling , vJh {Humanistisch Ver-
bond. Ondètwerp': „De'ittacht en de
mens".- . " • <. *. f

Bahü'i Wereldgeloof
Godsdienst moet de oorsaak van
eenheid onder de' mensen aijn.

J wordt vriendelijk uitgenodigd tot
het bijwonen van de 2e Lezing:

„De onrust dezer wereld
en haar Geneesheer"

welke gehouden zal worden op
Woensdag 26 febr. om 8 u. in hotel
Meijershof Burg. Engelbertsstr. 70

LAATSTE WEEK

J u m p er s
en vesten

stomen 9Oct
Stomerij
KEYSER
KERKSTRAAT 26

ZANDVOORT „ TEL. 2653

Hotai
Annex OABARET EXTASE

Zandvoort
Het gehele jaar geopend

Zaterdags en zondags
CABARETPROGRAMMA
met internationale artisten

* - -
Gedurende de maand
februari elk weekend

Orkest
WIM OLIJ

ZONDAGS MATINEE
met volledig avondprogrammii

Excelsior
stofzuiger
Moderne vormgeving! Zware
motorl ƒ 145 of v.a. ƒ 2 p.w.
Komt U eens kijken?
Radio televisie specialist

F. H PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Jan Filmer
heeft nog steeds
geen personeel
voor het wegbren-
gen van z'n
groenten.
GEVRAAGD:
EEN NET MEISJE

voor de winkel en
EEN NETTE JONGEN

voor het bezorgen van
bestellingen.

TOLWEG 16 TEL. 3195

O
WERKSTER GEVR., één
ocht. of midd. per week.
tsurg. Engelbertsstr. 40
Een wit FORNUIS TE
KOOP, in goede st. ƒ 25,-.
Br. nr. 1403 bur. Z.Crt.

GARAGE TE HUUR. Br.
ond. nr. 1404 bur. Z.Crt.
GEVR. FL. WERKSTER.
Zeestr. 36 hk. Brugstraat
PENSION GEVR. van 19
juli tot 4 aug. voor 3 pers.
Br. nr. 1405 bur. Z.Cour.
VERLOREN: DRIEW.
KINDERFIETSJE, omg.
flat v. Lennepweg. J.Ovaa
Van Lennepweg 28-1
HUISH. HULP GEVR. in
klein gez. van 8.30-12.30.
Loon ƒ 20,- p.week Mevr.
Kerkhooven,' Wilhelmina-
weg 36.

TE KOOP: pr. man. hou-
ten LITS JUMEAUX ƒ 35
Weimarweg 7
TERRASHOUDERS ! ! !
Rechtstreeks van fabriek:
moderne stapelbare stalen
TERRASSTOELEN met
weerbestendige garantie.
Hamer & Co, Javastr. 44a
Den Haag,tel.01700-11253G

TE KOOP: PERZISCH
KLEED, 1.50x3.50 m.
v. Lennepweg 40-111

TE KOOP:
HOOGTEZON

Barends, Tel. 2482.

TE KOOP: bijzonder mooi
notenh. KASTJE ƒ 200,-
event. m. bijp. tafeltje.
Telef. 2575.

HUIS TE KOOP GEVR.
Moet ged. vrij te aanv.
zijn. Br. ond. nr. 1402 bur.
Zandv. Courant.

\VONIN GRUIL
A msterdarmZandvoori

Modern zonnig Beneden-
huis, 4 k., badcel, 2 boxen.
Gevr.: HUIS in Zandvoort
Br.: Willemsen, Jul. v.
Stolbergweg 23hs, A'dam

GEVR. voor juli of half
juli-half aug. grote Zitk.
en l of 2 sl.k., liefst met
douche. Aanb. ond. 1401
bur Zandv. Courant.

Voor het betere Meubel-
makers- en Stoffeerwerk
nog steeds

J. DE VALK
Meubelmakerij Stoffeerde-
rij, Haltestraat 4 sousterr.

Telef. 2962
Privé: v. Kinsbergenstr. 11

Wat voor feest of partij?
Alles verhuren wij!
Glaswerk; porcelein, bestek-
ken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker, telef. 2164

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestr. 62 - Telef. 2263

Prima rietmatten
voor afschuttiag en tegen
stuiven; franco. Rietmatten»
fabriek C. A. Rijnbeek. Hil-
leaom, v telef. K 2520.5116.

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4*7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Tel. 12448. Haarlem.

M.C.vanBORKUM
Pedicure - Manicure
Schoonheidsspecialiste
met jarenlange ervaring

Dr Gerkestr. 21 -. Tel. 257,

NED. PROT. BOND

VROUWENMIDDAG
op donderdag 37 febr.

2.30 in gebouw Brugstr.15
Mevr. M. C. Sterrenburg-
v.d. Sande zal iets vertel-
leii over de Hunsa's, het
volk dat geen ziekten kent
Belangstellenden zijn har-
telijk welkom.

TE HUUR GEVR.: eerste 14
dg van augr. l ZIT- en SL.K.
m. gebr. van keuken voor
5 pers. v.d. Kamp, Lange
Leidsedwarsstr. S4-I A'dani
Tel. 62092 en 37696

ADVERTEERT
in de

ZANDVOORTSE COURANT

Igende week donderdag

internationale

MODEJHDW
(overdag gratis, bespreekgeld 15 cent, 's avonds 50 cent pi. r.)

De Beurs In het teken van; ;/D00H0tZfilf "

Lees de Beurscourant, die de volgende week bij U thuis bezorgd wordt

Krelagehuls
Leidsavaart
Haarlem

De Beurs voor iedere beurs*
bij het bureau van dit blad:
Achterweg l, Zandvoort

Erkende

THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

„ZANDVOORT"
Autorijles
Verhuur van Opeis Rekord
zonder chauffeur

Profiteer van onze tijdelijke aanbieding!

50% KORTING

op onderstaande goederen bij ons filiaal

Haltestraat 39, tel. 2810, Zandvoort

TIJDELIJK GEHALVEERDE PRIJZEN

vooreen gegarandeerd
volledige behandeling:

Colbert costuum 2.85
colbert 1.70
pantalon 1.25
japon vanaf 2.-
rok vanaf 1.15
mantelcostuum 2.85
mantel-winterjas 2.85
topper 2.15

!̂ L±^r^7
O N ï HOÜR CLEANING SERVICE

••IM^H^I^HBHBBIBB^HBHaMMî H^^^B^HHHBH^HB^HmaMUHHH

chemische wasserij voor de betere kleding

Zuiver wollen Blazers f 38,-
HERENKLEDING EN HERENMODE

„SUCCES"

E. DE BOER
Kerkstraat 20 — Telefoon 3136

99999999999»999999999999999999999999

- FAMILIEDRUKWERK
Gertenbachs Drukkerij

ACHTERWEG l - TELEF. 2135
99999999999999999999999999»9tt»999999

BEDDENMAGAZIJN

W. H. KEMPER
Haltestraat 21 - Tel. 2119 en 2344

2 pers. Vlokmatras 3 delig 120x190 f 39,75
2 pers. Divanbed . . . . 120x190 f 44,50
2 pers. Deken . . . ' . . . 170x220 f 19,95

BEDDENMAGAZIJN

W. H. KEMPER
Haltestraat 21 - Tel. 2119 en 2344

l pers. Vlokmatras soxi9o f 23,95
l pers. Divanbed soxigo f 26,50
l pers. Deken 150x200 f 15,95

W A S M A C H I N E S
A.E.G
BICO
KOHLER

ƒ 265,-
ƒ 199,-
ƒ 225,-

Centrifuges
A.E.G ƒ 257-
BICO ƒ 198,-
KOHLER ƒ 174,50
BICO-combinatie ƒ 420,—

Henk Schuilenburg
De goedkope Amsterdammer

GROTE KROCHT 5=7 » TELEF. 2974

t
*l



PHILIPS

RADIO EN TELEVISIEE
ZIE ONZE NIEUW INGERICHTE TOONKAMER

SCHAUB LORENZ
BLAUPUNKT

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN
Ruime keuze

J. K E U R
Electroiradio'fechnisch bureau
BURGEM.
ENGELBERTSSTRAAT 64
TELEFOON 2914

Bandapparaten en Auto radio's

tonen wij U verschillende

Voorjaarsmodellen
1958

waarbij diverse originele

Italiaanse
MODESCHOENEN

BROSSOIS
Grote Krocht

PHILIPS RADIO
of TELEVISIE

verrijkt uw Gezinsleven.
Bestel heden bij ons Uw toestel.
Uw oude apparaat heeft tijdelijk
bij Philips meer inruilwaarde, van
elk fabrikaat. Vraagt bij ons in-
lichtingen.
PHILIPS Scheerapparat
PHILIPS nieuwe koffiemolen 29,50
Philips INPHRAPHIL.
PHILIPS Hoogtezon
Philips platenspelers en wisselaars.
GRAMOFOONPLATBN
Verkoop van wasmachines, droogmachines, koelkasten, div. merken.
Komt U eens kijken en luisteren.
Wij regelen desgewenst, TELEVISIE RADIO SPECIALIST

Erkend Philios servicesdealer
voor radio en televisie

PENAAT

Kostverlorenstraat 7 * Telef. 2534

Extra Kalfsvlees reclame bij

SLAGERIJ BURGER
750 gr. Kalf slappen. . . 2,75
500 gr. Kalfsfricando. . 2,10
750 gram FIJNE RIBLAPPEN 3,10
750 gram PRACHT LAPPEN 2,68
750 gram VARK. CARBONADE 2,68

100 gr. Boterham w. RQ «.+
100 gr. Ham, samen Do CT

100 gr. Pekelvlees
100 gr. Lever, samen 85 ct

Rundvlees
Rosbief
Lende
Entrecote
Staartstuk

\

Héél malse Biefstuk
58 ct per 100 gr.

Biefstuk tartaar 250 gr. 1,10
Magere lappen 500 gr. 2,20

woensdag en donderdag
500 gr. gehakt h.o.h. 1,10

100 gr. pork \ AQ f,4.
100 gr. Saksische ) "̂  ***

Varkensvlees
Fricando (filet) 500 gr. 2,58
Magere vark.lapp. 500 gr.2,38
Ribcarbonade ... 500 gr. 1,88
Haascarb 500 gr. 2,10
Sch.carb 500 gr. 1,78

DOORR. VARKENSLAPPEN
1,19 per 500 gr.

200 gr. Saksische 0,59
200 gr. Gek. worst 0,59
200 gr. Leverworst 0,45
200 gr. Bloedworst 0,45

150 gr. Ham 69 ct
200 gr. Pork 0,59
150 gr. Ontbijtspek 0,59
150 gr. Kinnebaksham 0,45

U koopt in een klassesaak by

Gebr. Burger's slagerijen
AMSTERDAM „ HAARLEM

ZANDVOORT, HALTESTRAAT 3 - TELEFOON 2994

H O B O P L E X
STATIONSPLEIN 13-15 - TEL. 3346

Hout, Board, Triplex, P.V.C. Rikett vloertegels,
Tokion lakken, Ceta-Bever artikelen,

Keukentrappen enz.
Onze grote verscheidenheid aan
artikelen stelt U in de gelegenheid
alle voorkomende vernieuwingen en
herstellingen zelf te verrichten.

Gezellige, moderne eetnoeken
De inrichting van onae show- room toont U wat er met
board te bereiken is.

Poppenmoeders of echte moeders.,
Kleine moedertjes hebben heel wat calorieën,
nodig, maar grote moeders beslist niet minder,
zeker niet met zo'n „zoet" poppenmoedertje!
Welnu, moeder en dochter, maar ook vader en
zoon en ieder ander die fit wil zijn en fit wil
blijven: Eet brood van VERMAAT & FRAN-
KEN, want brood van Vermaat & Franken is
30 % beter dan gewoon brood, mede omdat het
extra rijk is aan vitaminen eiwitten, vetten,
suiker en kalk!

moderne bakkerijen

Ned. Vei, van Sexuele Hervorming
Afd. Haarlem. Secr. Voorduinstraat 47rd

Wat is en wil de
Ned. Ver. van

Sexuele Hervorming?
Inl. voor Zandvoort bij Th. van Veen, Consi.
Huijgensstraat 26, tel. 2766.

Autorijschool „Laurens"
leidt V op in zo vlug mogelijke tijd. Les ƒ 6,- per uur.

Aanmelden: Zandvoortselaan 25
Telefoon 3556

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko - Tel. 2424

A.s. zaterdag:

6 heerlijke, gevulde
SPECULAAS-KOEKEN voor f 0,25
250 gr. ZANDSPRITS voor f 0,70

En als SPECIALE AANBIEDING:
'n bijzonder lekkere

gevulde CAKE voor slechts f 1,20
Deze zijn U al overbekend, zorgt
dus dat U op tijd bent.

Vraagt onze bezorgers naar deze
speciale aanbiedingen!
Al het gebak van Zandvoort kunnen wij niet
maken, maar wel 't beste en 't voordeligste!

Fa. H. van Staveren
Zeestraat 48 - Telefoon 2684

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein * Dir. Gebr. Koper * Telefoon 2550

Vanaf VRIJDAG 21 FEBR. t.e.m.
ZONDAG 23 FEBR. - 8 uur

Die man is gevaarlijk
(Cet homme est dangereux) naar de beroemde
roman van Peter Cheijney

Eddie Gonstantine, Claude Bareïlle,
Colette Dereal, Gregoire Aslan en
Jacqueline Pierreux.

Actie - avontuur - humor Toegang 18 jaar

Vanaf MAANDAG 24 FEBRUARI t.e.m.
WOENSDAG 26 FEBRUARI - 8 UUR

Paris Canaille
Dany RoUn, Dcmiel Gelin, Marie Daems
en Tilda Tamar.

Het is ondeugend, het is echt Frans, het is
Parys. Toegang 18 jaar.

DONDERDAG 27 FEBR. 8 uur (slechts l dag)

Zij was 17 jaar
Anna-Maria Ferrero, Michel Anclair,
Michel Simon.

Een fel realistisch filmwerk. Toegang 18 jaar

ZONDAGMIDDAG 23 FEBR. - 2.30 UUR

Douane Boem
Nills Poppe als douane Boem, de schrik dei-
smokkelaars en de volmaaktste ambtenaar ter
wereld. Toegang alle leeftijden.

LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! - TELEFOON 2254
- TELEFOON 2150
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„Hildering" in Hongaarse stijl
met toneelspel Delila

Als een man, in z'n tweede jeugd aangeland, verliefd wordt op een
andere vrouw en serieuze trouwplannen maakt, kan zijn eigen echtge-
note twee dingen doen: Zij kan het veld ruimen en T., zij kan alle
middelen aanwenden om haar man voor zich te behouden. Dat laatste
koos Marianne, de struise vrouw van Virag, die een amouretje met
de serveerster van zijn café aanging Het pakte wel anders uit! Maar de
oplossing bleek voor alle partijen aanvaardbaar te zijn. En dat is de
hoofdzaak bij een blijspel.

„Delila" van Frans Molnar, in een
vertaling van Ad. Engers, is een
voor een blijspel nogal breedsprakig
stuk, dat hier en daar wel aardige
dialogen heeft. De Zandv. Toneel-
vereniging „Wim Hildering" speelde
het vrijdagavond j.l. in een uitver-
kocht „Zomerlust" en wij moeten
direct zeggen dat deze opvoering
van aanmerkelijk minder gehalte
was dan de uitstekende beurt, die
deze toneelvereniging enkele maan-
den geleden maakte met „In de

- schaduw van twijfel".
In „Delilia" werd er in 't alge-

meen wat stroer gespeeld, terwijl
liet verhaal eigenlijk tempo en zelfs
uitbundigheid vereiste. Maar ter
verontschuldiging van de dames en
heren, die het brachten, zeggen wij
dat de auteur wat meer vaart had
moeten aanbrengen, door in enkele
scènes de schaar — of in loneelbe-
grippen uitgedrukt — het rode pot-
lood te hanteren.

Ja, het „trok" soms erg en voegt
men daarbij een vooral in het begin
merkbare onzekerheid, die we bijna
rol-onvastheid zouden wallen noe-
men, dan is het niet zo onbegrijpe-
lijk dat deze opvoering beneden de
verwachtingen bleef, ofschoon er
nog genoeg te prijzen over bleef!

Virag, de eigenaar van een café-
i'estaurant in de omgeving van Boe-
dapest, heeft 38 duizend pengö ge-
wonnen in een loterij en daarmee
denkt hij de wereld in 't algemeen
en het hart van zijn serveerster
Ilonka in 't bijzonder te winnen.
Ilonka is echter een „gis meisje".
Haar devies is: <ïe liefde voor Be-
renyi, haar verloofde, en het huwe-
lijk met Virag (om de 38 duizend
pengö). Marianne, Virags vrouw, die
haar man klaarblijkelijk op alle
levensterreinen onder voogdij heeft,
wordt niet boos als zij soms van
zeer nabij het getortel van Virag en
Ilonka moet aanzien, maar zij zint
op een list om Virag een gevoelig
lesje te geven. Zij stemt toe in een
scheiding op voorwaarde dat zij
het spaarbankboekje met de 38 dui-
zend pengö van Virag krijgt. Aarze-
lend geeft hij zich gewonnen en
Marianne gaat haar koffers pakken,
na het boekje gekregen te hebben.
De clou van het verhaal is nu — en
die is werkelijk aardig gevonden —
dat Marianne het spaarbankboekje
met de duiten overdraagt aan de
troosteloze Berenyi, die zijn Ilonka
hoe langer hoe verder van zich af

ziet staan. De pengö's brengen ech-
ter zijn levensvreugde en Ilonka
terug Virag keert eveneens te-
rug van de dwalingen zijns
weegs en besluit z'n tweede jeugd
door te brengen onder de beschut-
tende vleugels van Marianne, die vol
vergevingsgezindheid is.
Dat is de geschiedenis en zij speel-
de zich af in een juweel van een dé-
cor: de binnenplaats van Virags
café, een pittoresk hoekje met bo-
men, guirlandes en bloemen op de
vensterbanken. Prachtig stukje
werk van de heer Nol van Adelberg.

De heer .w.rie Mourik, die de regie
voerde, nam ook de rol van Virag
voor z'n rekening. Wij zien hem
veel liever in „ernstige" stukken.
Hij had wellicht meer aandacht aan

de regie kunnen besteden als hij z'n
rol had overgelaten aan de heer
Kees Bruijnzeel, die een onderge-
schikt rolletje had als huizen-make-
laar. Hierdoor zou meer evenwicht
bereikt zijn. Marianne werd ge-
speeld door Alin Bol. Uitstekend,
zonder omwegen! Ilonka, de pittige
dienster en onverbeterlijke flirt,
kwam pas in het tweede en derde
bedrijf tot haar recht, na een weife-
lende start. (Mevr. Miep Hildering).
Berenyi, de ietwat sullige verloof-
de van Ilonka, werd niet geheel uit-
gespeeld door de heer Bert Rinkel.
Ook hij kan beter!

De heer Henny Hildenng had
weer eens alle lachers op z'n hand:
een uitstekende creatie van Johan,
de eeuwig gesprekken-afluisterende
buffetknecht-botteiier, de enige, die
ook een spectaculaire grime had!

Mr. Kovaes, oen advocaat, werd
voor het voetlicht gebracht door de
heer Ko Reurts. Een kleine rol, die
weinig kansen op misstappen liet.

De heer Kees Bruijnzeel en Piet
Kerkman, respectievelijk als huizen-
makelaar en automobiel-dealer, ver-
richtten hun diensten slechts een
ogenblik in het eerste bedrijf. Deze
figuren waren <:r door de auteur
met de haren bijgesleept. Zulke rol-
len geven bijna nooit aanleiding tot
op- of aanmerkingen.

Het geheel gaf niet de indruk van
het verzorgde spel In „De schaduw
van. de twijfel"

Er waren veel bloemen voor de
dames. H.W.

Zandvoortxneeuwen verloor met 3-2 van WFC

Onder hevige sneeuwbuien werd j.l. zondagmiddag in Wormerveer de
wedstrijd WFC-Zandvoortmeeuwen gespeeld. In tegenstelling tot de
meeste andere velden werd het WFC-terrein door de consul goed-
gekeurd alhoewel het onder een dikke sneeuwlaag was bedolven.

De WFC-ers gingen, tussen de
dikke sneeuwvlokken door, direct
tot de aanval over, maar vonden
Grijmans, als een zeer beweeglijke
sneeuwiTian, op hun weg. De sneeuw-
jacht kon hij zijn doel niet weige-
ren, maar de aanvallen van WFC
gaf hij geen enkele kans.

Tijdens dit overwicht van Wor-
merveer aanvaardde de Zandvoortse
voorhoede een tocht over de witte
helft van de tegenstanders. De on-
derneming werd beloond toen de bal
bij Kees Stokman terecht kwam. Hij
schoot van grote afstand over de
sneeuw heen op het doel van Wor-
merveer. Doelverdedigger Boot gleed
bij een poging de bal in zijn bezit
te krijgen uit en moest het leer
achter zich uit het net halen. 0-1.

Dit doelpunt stimuleerde de Zand-
voorters en zij gingen opnieuw tot
de aanval over. Uit een prachtig op-
gezette aanval werd het tweede
doelpunt geboren.

Een stop op de financiering
van Zandvoorts wederopbouw

Voor inschrijvingen in het Grootboek voor de Wederopbouw, betrekking
hebbende op objecten te Zandvoort, zal van 30 september 1958 geen
rente meer worden vergoed.

Na die datum ingediende aanvra-
gen voor financiële tegemoetkomin-
gen in de bouw- en herstelkosten
voor deze objecten zullen in het al-
gemeen niet meer in behandeling
kunnen worden genomen.

Deze maatregel, die een versnelde
afwikkeling van de herbouw en het
herstel van door oorlogshandelingen
vernielde of beschadigde panden
ten doel heeft, geldt dan voor alle
gemeenten, met uitzondering van de
gemeenten Rotterdam en Den Hei-
der.

Voor de objecten in Zandvoort
kunnen na 30 september 1958 de fl-
nanciële tegemoetkomingen nog wel
worden aangevraagd in de gevallen
dat de bijdragen na 31 maart 1958
zijn ingeschreven ,of wanneer bc-
roep dan wel hoger beroep tegen
de vaststelling is ingesteld en de uit-
spraak na laatstgenoemde datum in
kracht van gewijsde is gegaan. In
die gevallen gaat de financierings-
en rentestop in zes maanden na de
inschrijving in het Grootboek, dan

wel zes maanden na de datum van
het in kracht van gewijsde gaan van
de vaststelling der bijdrage.

Het uitstel van betaling van scha-
deloosstellingen voor onteigeningen
wordt met ingang van l oktober be-
ëindigd met overeenkomstige uit-
zoiidering voor de gevallen als hier-
voor aangegeven. De betalingen
kunnen geschieden in opbouwobliga-
ties dan wel in contant geld. Het uit-
stel van betaling eindigt niet, indien
op l oktober 1958 vaststaat, dat een
schadeloossteling zal worden be-
taald door toewijzing van een ver-
vangende onroerende zaak.

Insigne voor ambtenaar
De plaatselijke afdeling van de

Algemenu Bond van Ambtenaren
houdt vrijdagavond in Ons Gebouw
de jaarvergadering.

De periodiek aftredende be^uurs-
leden R. Korver, L. H. Coion, K.
Paap, C. Koper, W. Harttng. J.Kaes-
man en P. Pijper stellen zich her-
kiesbaar.

De agenda vermeldt o.m.: uitrei-
king van het 25-jarlge N.V.V-in-
signe aan d» heer G. Terol.

Visser bracht het tot stand 0-2.
Hierna nam WFC 't initiatief over
en dwong Zandvoortmeeuwen tot 'n
Napoleontische terugtocht over het
besneeuwde veld. Een toegewezen
strafschop nabij het strafschopge-
bied leverde Wormerveer het eerste
doelpunt op. Linksachter Don schoot
da bal onhoudbaar in het net, 1-2
Dit doelpunt bleek op de WFC-ers
een heilzame uitwerking te heb-
ben, want ook na de rust bleven zi;
de Meeuwenploeg met hun goed oo-
gebouwde aanvallen bestoken.

Voor het enthousiasme van de
voetballers uit Wormerveer moesl
do Zandvoortse verdediging het vele
ruimen. Zij moest stap voor stap te-
rugwijken en in de 15e minuut werd
het verzet van Zandvoort gebroken
door Joop Gruis die de gelijkmakei
scoorde. De Zandvoortmeeuwen-spe-
lers verzamelden al hun krachten en
baanden zich een weg door de
sneeuwstorm naar het WFC-doel.
Een buitenspel-doelpunt was het
magere resultaat van hun goed be-
doelde inspanning.

WFC drong Zandvoort weer op
de eigen speelhelft terug en zetts
de Meeuwen onder zware druk. Jan
Zwemmer moest in deze periode
tweemaal op de doellijn ingrijpen
om een doelpunt te voorkomen.

Vijftien minuten voor het einde
wierpen de WFC-ers handen vol
sneeuw in de lucht uit vreugde over
het derde doelpunt.

De speler Brussel gaf Grijmans
geen gelegenheid om de bal uit zijn
doel te houden.

Zandvoortmeeuwen bleef hopen
op een gunstig lot maar de sneeuw-
goden lieten zich niet vermurwen.

Na een reeks aanvallen van Zand-
voort, die door cle WFC-verdcdiging
goed werden opgevangen kwam het
einde van de wedstrijd met de hier
reeds genoemde uitslag: 3-2 voor
WFC.

J.G.B.

Garage voor politie
J.l. maandagmiddag had ten raad-
huize een openbare aanbesteding
plants voor het bouwen van een ga-
rage achter het bureau van politie
aan de Hogeweg. Er kwamen 13 in-
schrijvingen binnen.

De laagste inschrijving was van
de Haarlemse firma A. F. Kraak
voor een bedrag van ƒ 16.533 en de
hoogste van de firma G. F. H. van
Midden te Beverwijk voor een hn-
drag van ƒ 25.200.

De begroting was vastgesteld op
een bedrag van ƒ 16.800.

De gunning is aangehouden

In beroep bij de Kroon

Eerste burger maakt bezwaar
tegen het stichten van een caravankamp

Burgemeester H. M. van Fenenia
rieeft geweigerd zijn goedkeuring
:e verlenen aan de stichting van een
caravankamp aan de noordzijde
van de Haarlemmerstraat, een ter-
rein dat gelegen is tussen de voor-
malige trambaan en de achterzijde
van deze straat.

B. en W. hebben reeds ingevolge
i algemene politieverordening,

vergunning verleend tot het stich-
" n van dit caravankamp.

Burgemeester van Fenema kon
zich, mede gelet op de o.a. door
de inspectie van de Volksgezond-
heid uitgebrachte adviezen, met dit
besluit niet verenigen. Naar zijn
mening behoort een caravankamp
met zijn bepaalde „sfeer" niet te
liggen in de kom der gemeente tus-
sen de normale bebouwing, doch er
buiten of hoogstens aan de rand
van de dorpsbebouwing.

Dit ter vermijding van ernstige
overlast voor de bewoners der n<i-
bij gelegen woningen en ook mei
het oog op de vrijheid van doen on
laten van en de daarmede \eroon-
den recreatiemogelijkheden vo •»*• de
kampeerders. In dit geval goldtn
nog een tweetal bijzondere beden-
kingen: de ingang van het cara-
vankamp is geprojecteerd haaks op
de Haarlemmerstraat een toegangs-
weg, welke in het zomerseizoen tot

Verkiezingslijst PvdA ;'̂ :̂
Tijdens de ledenvergadering van de
plaatselijke afdeling van de Partij
van de Arbeid is vrijdagavond in
„Ons Huis" de definitieve groslijst
voor de gemeenteraadsverkiezingen
vastgesteld.

De volgorde is: 1. A. Kerkman;
2. A. Mol-van Bellen; 3. P. G. van
Kuyk; 4. F. W. Diemer; 5. C.
Paap; Q. D. van Duijn; 7. W. J.
Zoet 8. A. J. van der Mooien; 3.
D. van Dijk; 10. G. J. Sterrenburg;
11. G. Bokma; 12. H. Horeman-van
der Mooien; j.o. G. Schrader; 14. L.
Cohen; 15. A. Kransen; 16. K. Sant.
De heer Chr. A. Alders die op de
voorlopige groslijst de 7e plaats in-
nam moest worden afgevoerd, aan-
gezien hij nog te kort in Zandvoort
staat ingeschreven.

Bij de bestuursverkiezing werden
de aftredende leden herkozen. In de
plaats van de heer Jb. Bos werd
de heer Chr. A. Alders benoemd.

Tussen lonen en prijzen
A.s. woensdagavond zal \ooi- d
Zandvoortse bestuurdersbond de nr
\V. Hessel spreken over de vi'rhou-
ding tussen lonen en prijzen en het
vraagstuk van de werkgelegenheid,
en de beloning.

De bijeenkomst vin.lt piv.rs in
Ons Gebouw aan de Brugstr.iat.

het uiterste met verkeer van auto's
en rijwielen is belast; de in- en uit-
rijdende voertuigen zullen n<jt rij-
wielpad en het trottoir moeten
kruisen; voorts dat in het onder-
havige geval niet als eis wordt ge-
steld, dat de toiletinrichtingen op
het kampeerterrein zelve worden
opgericht, maar in de particuliere
tuin van de exploitant.

Omdat de burgemeester van oor-
deel is, dat het betreffende besluit
door de Kroon wegens strijd met 't
algemeen belang kan worden ge-
schorst of vernietigd, heeft hij het
— met toepassing van de hem in
art. 76 van de gemeentewet gege-
ven bevoegdheid — niet ten uitvoer,
gebracht.

De burgemeester is tot uitvoering
van het besluit verplicht indien bin-
nen dertig dagen geen schorsing of
vernietiging van het besluit door
de Kroon is bevolen.

*
Het beleid van de badplaats inzake
de bevordering van liet tourisme
vertoont een merkwaardige tegen-
sielling. Enerzijds lokt men met
folders en aanplakbiljetten met de
beeltenis van de Zanduoortse Lore-
lei vacantiegangers naar onze ge-
meente, anderzijds is er de neiging
een bepaald soort toerisme, dat sich
buiten de geijkte vacantieonderko-
mens beweegt, minder gunstig te
bejegenen.

Dit is enige jaren geleden tijdens
da affaire rond het caravankamp
aan de Verlengde Haltestraat dui-
delijk aan Het licht getreden. Ook
toen werden, evenals thans hel ge-
val is, estetische bezioaren aange-
voerd tegen de ligging van het ca-
ravankamp.

De gasten die per trein in Zand-
voort arriveerden souden de schrilc
van hun leven krijgen en een slech-
te indtulc tiiee naar huis nemen
van de overheidszorg voor het
dorpsschoon.

Nu is over de zorg van de ge-
meente ten aanzien van projecten
en plannen die de estetische kanten
van ons woonoord raken het laatste
woord nog niet gesproken.

Wanneer men niet hoe de bad-
plaats na de oorlog is herbouwd en
uitgebreid met voorbijzien van de
mogelijkheden die hier ruimschoots
voorhanden waren, dan is er zeker
reden tot onoehagen.

Temeer daar -men op deselfde on-
gelukkige voet schijnt te willen
voortstrompelen, d.w.z. van de ene
schoonlteidsfout naar de andere.

Een protest tegen deze ontwikke-
ling lijkt ons meer op z'n plaats dan
een beroep op de kroon het stichten
van een caravankamp te voorkomen
in een gemeente die het tourisme
heeft omarmd en er de vruchten
van wil plukken. Red.

SPORT EN SPEL

„Zandvoortmeeuwen"
Uitslagen van zondag 23 febr.:
WFC-Zandvoortmeeuwen 3-2
Assendelft 2-Zandv.m. 2 afgelast
DCO 2Zandv.ni. 3 afgelast
HFC 5-Zandv.m. 4 2-2
Zandv.m. 5-EDO 8 afgelast
Zandv.m. jun. a-EDO b afgelast
Hillegom jun. b-Zandv.m. c afgelast
Uitslagen van zaterdag 23 febr.:
Zandv.m.-Kromhout 4-1
Jong Hercules 2-Zandv.m. 8-0
Kmheim 4-Zandv.m. 3 6-4
Zandv.m. adsp. a-Bl'daal a 1-2
ETO adsp. a-Zandv.m. b afgelast
EHS adsp. b-Zandv.m. c afgelast
Zandv.m. adsp. d-HFC e 1-0
Zandv.m. adsp. c-RCH k 4-2
Zandv.m. adsp. h-VVH d 1-2
Ra nglijst Zandvoortmeeuwen
Slechts twee wedstrijden werden
zondag in afd. West, 2e klasse a ge-
speeld. Zandvoortmeeuwen wist de
8e plaats te behouden.
Westfrisia (1) 16 11 4 l 26 41-19
Hollandia (2) 16 9 4 3 22 38-22
OWO (3) 16 8 3 5 19 28-24
HRC (4) 16 8 2 6 18 33-24
Purmersteyn (5) 16 8 2 6 18 24-19D E M ( 6 ) . - _ - - . - -
W'graafsm. (7)
Zandv.m. (8)
WFC (9)
Kennemers (10)
Zaandijk (11)
TOG (12)

17 7 2 8 16 30-35
15 7 l 7 15 24-21
17 6 2 9 14 36-38
16 4 5 7 13 25-30
16 4 3 9 11 27-31
15 3 4 8 10 15-41
14 2 4 8 8 24-41

Zandvoortse Bridgeclub
Het koppel heren Fabel-Stor komt
opnieuw in aanmerking om als eer-
ste in de A-lijn van de Zandvoortse
Bridgeclub te eindigen. In vijf wed-
strijden werd 280.98% behaald. Hier

mee heeft dit koppel een voorsprong
van 18.03 %i op het dameskoppel
Fabel-Polak. Als hekkesluiter fun-
geert het "koppel heren Berrier-
Wanna met 231,93 "%\.

In de B-lijn staat het dames kop-
pel Plugge-Zürcher met 294.22 %
bovenaan. De voorsprong op het
koppel heren van Dartelen-de Jong
bedraagt niet minder dan 20.76 %.
In de B-lijri komt de fam. Paarde-
bek met 215,05 % op de laatste
plaats.

Ook in de C-lijn een groot ver-
schil tussen no. l en 2. Het dames-
koppel Hagen-v.Dartelen behaalde
294.20'% en wordt gevolgd door het
dameskoppel Bakkenhoven-de Jong
met 270.09 %. Het dameskoppel
Baarda-Dröse bezet met 226.19 % de
laatste plaats.

Het dameskoppel Jacobs-v.d.WerfC
is met 297.01 % zeker van een over-
winning en promotie. Het dameskop-
pel Groeneweg-Keur volgt op de
tweede plaats met 279.55'%. .Met
193.06 % vormt de fam. Roetemeijer
het laatste koppel in de D-Ujn.

Zandvoortse Korfbalclub
Het adspirantentwaaltal van de

Zandvoortse korfbalclub heeft zater-
dagmiddag met 1-0 verloren van
Aurora c in Haarlem.

De wedstrijden van z^n'lag wor-
den alle afgelast.

K.J.C. „Noord"
Na de derde ronde in do compe-

tie voor do maand februari is de
stand als volgt:
1. Mevr. Bol-Groen met \59o2 p.;
2. D. Lefferts 34901 punten;
3. H. Bol 14636 punten;
4. mevr. Roest 14517 punten.



FAMILIEBERICHTEN

Met groot leedwezen geven wij ken-
nis van de geboorte van een léven-
loze zoon.

P. F, Drommel
U. J. Drommel-H endriks

Kerkstraat 35, 22 februari 1958
Diaconcssenhuis Haarlem.

DANKBETUIGING
Langs deze weg betuigen wij onze
hartelijke dank voor de vele bewij-
zen van deelneming, ondervonden
bij het ovel lijden van onze lieve
vrouw, moeder, behuwd- en groot-
moeder

CATHARINA CORDES-BOS.
In 't bijzonder aan Zr. Niezen en
dr. Robbers voor hun goede zorgen.

Uit aller naam,
H. Oordes.

Eeeckmansti aat 4

O
Woningruïl In Zandvoort.
Aang. Mooi BOVENHUIS,
bev. 2 gr. en l kl. kamer,
keuken en balcon, l min.
v. station en stranrt.
Gevr. gr. BENEDBNHUIS
of VRIJ HUIS, Roosen-
daal, Zeestraat 40 boven.

De bekende pianist-entertainer
HER HEIERMAN

opent
zaterdag l maart a.s.

Café - Bai - Hotel

,3De JSJbatros5'
te Zandvoort

samen met violist
HENK VAN TWISK

Gezellig ingelicht
Intieme sfeer

U hooi l uw hevelingsmelo-
dieên. - Dagelijks muziek
Kamers met ontbijt of demi-

pension.
Haltesti. 26 - Tel. 08507-8524
Het gehele jaar geopend

BaU'l Wereldgeloof
Wij herinneren U aan de lezing:

„De onrust dezer wereld
en haar Geneesheer"

welke gehouden wordt woensdag'
26 febr. S uur in Meijershof.
Toegang vrij.

Gezin, 3 kinderen, zoekt
GEMEUB. HUIS, v. 26/7
t/m 16/8. Br. C. J. Dogger
R. Casteleinstr. lOhs, Die-
men, telef. 743479.

TE HUUR GEVR. zo mog.
v. mei t/m aug. VRIJ
HUIS, bev. huisk. en pl.m.
3 slpk. Liefst dicht bij zee.
Br. nr. 1501 bur. Zdv. Crt

Pension-
kamerverhuurbedrijf
m. of z. pand te koop gevr.
Br. nr. 1504 bur. Zdv. Crt

TE KOOP: PERZISCH
KLEED, 2.50x3,50 m.
v. Lennepweg 40-111
TE KOOP: pr. mah. hou-
ten LITS JUMEAUX ƒ 35
Weimarweg 4.
Aangeb. BLANKE EET-
HOEK ƒ 215,-. Heemeijer
v. Ostadestr. 7a, tel. 3116
TE KOOP: 5-kroonslamp
ƒ 10,-; 1-pers. ledikant ƒ 6.
Zwarte wintermantel met
Indisch lam-kraag mt. 42.
Oosterparkstr. 52, 6-8 uur.

"TE KOOP GEVRAAGD.
Lunchroom, automa-
tiek of pat.-friteszaak
Br. nr. 1502 bur. Zdv. Crt.

Bij ons is plaats voor een
Servi ce-pomp-BEDIBNDE

leeftijd boven 18 jaar.
Van Lent's Auto-service-
station, Hogeweg 2, Zand-
voort.

Woninginrichting HEB-
MEIJER, v. Ostadestr. 7a
Tel. 3116: het prima adres
voor STOFFEERWERK

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Zaterdag l en
zondag 2 maart 8 uur.

Nieuw Ned. Toneel-
geselschap

„Bernardine"

Pr. ƒ 1,25 i/m ƒ 5,> (a.i.)
Verk. op speeld. en 2 c.g
ervoor van 10=3 u. na 12
uur tel. 'Coupons geldig

Voor uw tuin
STRAATTEGELS 40 et
in het rood .. 50 et
in het geel 60 et
TUINAARDE, p.m3 ƒ 14,-
Per vracht, 6 m3 ƒ 70,-
Franco thuis, tel.020-57853

Voor reparatiën
of onderhoud
van huizen

Berm. Heijermansweg 43

Wij zoeken iemand, die
genegen is op maandag-
midd. v. 4-8 u., woensdag-
midd. v. 2-8 u. en vrijdag-
midd. v. 4-8 u. bij afwe-
zigheid v.d. huisvrouw, te
Koken en lichte huish. be-
zigh. te verrichten. Schuift,
soll. gaarne ond. nr. 1503
bur. Zandv. Courant.

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestr. 62 - Telef. 2263

AUTO-VERHUUR
Vaste dagprijs (onbep. rijden), langere term.
aanz. kortingen. OpelRekord '58 Peugeot ,403'
6 pers. Chrysler Windsor

Ged. Oude Gracht 70, telcf. 10454
„HOLIDAYS" -HAARLEM

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding:
3043, 3044 Politie
3100 Politie (alloen v. noodgevallen).
2345 Gemeente Secretarie
3499 Gern. geneesheer, Julianaweg la
3263, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkecr, Kiosk Raadhuisplein
2424 Autobedrijven „Binko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbaekestraat 17.
3493 „Leico", schoonmaakbedrijf

Marn. van St, Aldegond«str. 3
26076 (02500) Garage Flintorman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

2135 Zandvoortse Courant, Gerteu-
bachs Drukkerij, Achterweg 1.

Amsterdamse Groentecentrale

TOLWEG 16 TELEF. 3195
10 stuks Sinaasappelen voor l, —
2 pond Jonathans .......... 1,30
2 pond handgoudreinetten 1,30
3 grote Grape fruits, Jaffa 0,98
10 gr. Mandarijnen . . . 1,38

Verse Bloemkool per stuk 0,65
Verse Andijvie .. per pond 0,49
Verse Sla . . . per krop 0,29
Verse -worteltjes . per pond 0,28
Verse Spruitjes .. . per pond 0,35
2 pond Boerekool . . . 0.40
3 pond Rode kool ... . 0,25
3 pond Uien . . . . 0,25
3 pond Koolr.aap . . . . 0,25
2 pond Wmtervvortelen . . 0,25
2 pond Groene kool .. . . . . 0,25
3 pond Savoye kool ...... 0,25

Panklare Savoye kool .... p.p. 0,18
Panklaie koolraap . p.p. 0,18
Panklare Uien . .. p.p. 0,24
Panklare Soepgroenten p.ons 0,15
Panklare geschr. wortelen p.p. 0,30
Panklare prei . . . p.p. 0,25
Panklare Rode kool p p. 0,13
Panklare Groene kool p.p. 0,18
Panklare Boerekool . p.p. 0,45
Panklare Hutspot p.p. 0,24
Panklare Andijvie . . p.p. 0,55
Bestellingen worden thuis bezorgd.

Damnicuws
De overgang naar de eerste klasse
is voor de Zandvoortse dammeis
niet ongemerkt voorbijgegaan.

Op woensdag 19 februari j.l. feh-
citeerde de voorzitter van de ver-
eniging, de heer Drayer, sr de leden
met het behaalde resultaat. Do oud-
ste dammer van de verenig ing, de
heer J. Termos, vertelde m een gees-
tige speech hoe dertig jaa.r geïaüen
de toen bestaande damclub voor de-
zelfde promotie had gestreden. „Wij
mogen," zei de heei' Termes, „tiots
zijn op deze prestatie van deze nog
zeer jonge vereniging en zien met
vertrouwen de komende oompetitie
in de eerste klasse tegemoet zien.

De uitslagen van deze week wa-
ren m afdeling A:

L. v.d. Werff-J. van Dijk 1-1
P. Versteege-R. Mulder 0-2
A. Hoekema-M. Weber 1-1

Afdeling B:
P, van Beem-J. Ovaa 0-2
Th. Wolboek-G. Wolbeek 1-1
A. Schuiten-J. Schuiten 0-2
Da Walter-J. v.d. Werff 0-2

Daar kunt u heen
Monopole

Dinsdag 15 en woensdag 26 febr.,
S iiur: film „Paris Canaülc"

Donderdag 27 febr., S uur: film „Zij
was 17 jaar"

*
Hotel Bouwes

Zaterdags en zondags cabaretpro»
gramma. Orkest: Wim Oly.
Zondags matinee.

*
Zaterdag l maart: opening van „De

Albatros" door Her Heierman,
piano en Henk van Twisk, viool.

*
Stadsschouwburg. Haarlem

Zaterdag l en zondag 2 maart 8 u..'
Nieuw Ned. Toneelgezelschap met
„Bernardine"

IK HOU VAN

want koffie en thee zijn er
zo vers en geurig S

Dat is ook heel best te begrijpen, want De Gruyter heeft controle

op versheid en kwaliteit van alle artikelen van het begin tot het eind:

van de fabriek tot in de winkel. De Gruyter stelt nooit teleur.

tot en met
4 maart '58

tot en met
4 maart '58

elk tweede pakje thee
25 cent goedkoper

ook doosjes theezakjes

U krijgt bij elke twee pakjes Super-, Fijnste-
of Tafelmargarine of vet

een grote picnicreep
voor slechts l O et

10% KORTING DOOR
eigen importen

eigen expeditie
eigen fabrieken

eigen winkels
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ZANDYOORTSE COURANTRedactie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm hoogte

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDBNHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,-; buitenland ƒ 8,-
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 523344 t.n.v. Us de Jong
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Mevrouw en de heren vergaderden

Buiten sneeu w j acht, binnen praatjacht
Woorden dwarrelden raadsleden als sneeuwvlokken uit de mond

Niemand van de weinig talrijke aanwezigen op de publieke tribune tij-
dens de raadsvergadering van dinsdagavond j.l. zal kunnen beweren dat
hij door het trotseren van de ijzige sneeuwstorm een belangrijke bij-
drage heeft toegevoegd aan de ontwikkeling van zijn burgerzin. Meer
en meer krijgt men de overtuiging dat deze gemeenteraad langzaamaan
moe, doodmoe aan 't worden is.
Langdurige discussies over onderwerpen, die van te voren toch al een
min of meer doorwrochte behandeling in de diverse commissies hadden,
maakten van deze bijeenkomst een aanfuiting van „vergader-techniek".
Slechts nu en dan brak zich een enkele kwinkslag baan door de brei
van breedvoerige betogen, maar niemand gelooft onderhand meer aan
deze vorm van humor, omdat deze met te weinig gevoel voor het we-
zenlijk komische wordt gedebiteerd.

Ingekomen stukken

1. Verslag van de controle van kas
en boeken van de gemeente-
ontvanger over het 4e kwartaal
1957.
Voor kennisgeving aangenomen.

2. Verslag van de controle van de
vermakelijkhedenbelasting over
1957 enz.
Voor kennisgeving aangenomen.

3/7 Verslagen van de controle van
kas en boeken over het Ie kwar-
taal 1958 van de gemeente-ont-
vanger, de bedrijven, de dienst
van publieke werken enz., de
dienst voor sociale zaken en
van diverse kassen.
Voor kennisgeving aangenomen.

8. Verzoek van H. Paap alhier,
d.d. 13 februari 1958, om te be-
vorderen, dat het paviljoen „De
Vijverhut" op het electriciteits-
net wordt aangesloten.
Ter afdoening in handen ge-
steld van b. en w.

Gemeente staat garant voor geld-
lening (f 100.000}' aan Stichting
Rennemer Sportpark
De heer TATES (V.V.D.) opende
de langdurige discussies over dit
voorstel, die wij om wille van het
geduld der lezers zullen bekorten,
met het uitspreken van zijn verba-
zing dat de desbetreffende tekening
voor een kampeerterrein — waar-
voor de Stichting genoemde geldle-
ning behoeft — door Publieke Wer-
ken was gemaakt. Volgens spr.'s
oordeel zijn er in Zandvoort vol-
doende bouwkundigen, die deze
werkzaamheid op zich kunnen ne-
men. Bovendien is er altijd gezegd
dat de dienst van P.W. overbelast
is

Dat hier wordt voorgesteld de ge-
vraagde lening te garanderen,
achtte spr. eveneens onjuist, omdat
het hier een commercieel object be-
treft, waarvoor de gemeente zich
niet behoeft in te zetten. Ofschoon
spr. niet wilde ontkennen dat er in
Zandvoort behoefte bestaat aan
kampeergelegenheid, hield hij vol
dat het niet op de weg van de ge-
meente ligt hierin medewerking te
verlenen. In een analoog geval zou
een particulier ook niet op deze
medewerking behoeven te rekenen.

De heer LINDEMAN (K.V.P.)
betoogde dat men de exploitatie
van dit object moest zien in het
raam van het geheel. Als van het
begin af dit kampeerterrein inge-
corporeerd was, dan had waar-
schijnlijk niemand bezwaar ge-
maakt. Dat dit kampeerterrein een
louter commercieel karakter draagt
gaf spr. wel toe, met de restrictie
echter dat deze stichting, die op de
jeugdzorg gericht is, niet direct het
maken van winst beoogt. De niet
sluitende exploitatie van de sport-
velden, waarvoor de stichting een
jaarlijks subsidie ontvangt van
ƒ 3475,— zou sluitend gemaakt
worden met inkomsten, die dit kam-
peerterrein oplevert. Genoemd sub-
sidiebedrag zou dan in de toekomst
niet meer behoeven te worden ver-
strekt.

De heer KONING (Alg. Zandv.
Belang) sprak van „een apart
zaakje opzetten"! Spr. betwijfelde
het of de stichting geen winst na-
streeft. Spr. gaf de suggestie, dat
het r.k. kerkbestuur hier de ge-
eigende instantie was om de ge-
vraagde garantie te geven. Dit
kerkbestuur heeft toch genoeg
eigendommen! ?

De heer VAN KUYK (P.v.d.A.)
achtte voor de gemeente geen risico
aanwezig. D« geldgever verlangt
nu eenmaal een gemeentelijke ga-
rantie. •

De heer GOSEN (Prot.-chr.) zei
dat hier een „typische verweving"
in het spel was. -Waar gaat het om,
vroeg spr. zich af. Legt men het
accent op het commerciële of op 't
sociale? Om het sociaal belang, dat
met de inwilliging van dit voorstel

wordt gediend, zei spr. voor dit
voorstel te zullen stemmen.

WETH. v.d. WERFF (Prot.-chr.)
zei uitermate verbaasd te zijn door
de tegenkanting van enkele leden.
Men schreeuwt hier als het ware
om kampeergelegenheid! zei hij.

WETH. KERKMAN (P. v.d. A.)
was eenzelfde mening toegedaan.
Enkele jaren geleden heeft zich —
door de enorme toeloop van kam-
péêrders — een ongewenste situatie
voorgedaan aan de Kennemerweg.
Door de aanleg van een behoorlijk
kampeerterrein kunnen deze toe-
standen voorkomen worden. De
„winsten" worden aangewend voor
de verbetering en het onderhoud
van het gehele complex, inclusief
de sportvelden dus. -

VOORZITTER zei dat er onder
sommige leden een zonderlinge
„huiver voor het woord winst" te
bespeuren viel. Het maken van
winst op zichzelf is hier niet van
overwegend belang, de kern waar
het om gaat is: wat wordt met die

winst gedaan! En dat is in dit ge-
val volkomen duidelijk. De winst
gaat niet naar de zakken van aan-
deelhouders!

De heer LINDEMAN verzette
zich nog tegen de suggestie van de
heer Koning, die de eigendommen
van het r.k. kerkbestuur als garan-
tie-onderpand wilde laten gelden.
,Ik bezoek vrij regelmatig de kerk',
zei spr. „maar ik heb nog nimmer
iets gehoord van eigendommen of
rijkdommen! Wel weet ik dat het
r.k. kerkbestuur diverse schulden
heeft!"

Het voorstel werd tenslotte met
11-4 aangenomen.
Tegen waren de heren Tates, Breu-
re, Molenaar en Koning).

De voorgestelde wijziging (verho-
ging) van de bestaande leges- en
precarioverordening ontmoette be-
zwaren van de zijde van de heer
SLEGERS (K.V.P.), die naar voren
bracht dat het bedrijfsleven hier-
door weer nieuwe lasten kreeg op-
gelegd. Bovendien zullen de bouw-
kosten, die zo laag mogelijk moe-
ten gehouden worden, er ook doof
stijgen.

De heer KONING pleitte voor Je
verenigingen, die — als dit voorstel
wordt aangenomen — een hogere
vergoeding voor het gebruik van
gemeentelokalen moeten betalen. -
De meeste verenigingen zitten er
niet al te best voor, zei spr. en hij
was in ieder geval tegen dit deel
van het voorstel.

De heer LINDEMAN was het
met vorige spr. niet eens, want hij
zei dat de gemeente een vergoeding

vraagt, die nog aan de ïaga l(ant
is, omdat ze in geen verhouding
staat tot de kosten, die de goniesn-
te heeft.

De beide wethouders verded'gden
het voorstel eveneens, Het werd
tenslotte aangenomen met 12-3. Te-
gen de heren Slegers, Molenaar en
Koning).

*

De Raad verklaarde zich accoord
met de vaststelling van een veror-
dening op de sluitingstijden voor
winkels etc. buiten het seizoen.

Deze verordening houdt in dat
het toegestaan is winkels etc. des
zondags open te stellen in de per'o-
den l april-1 mei en 15 sept.-l ok-
tober en wel van 9-20 uur.

De gevraagde uitbreiding vaa cJe
openbare ulo-school met vier leslo-
kalen en een woning ontmoette be-
denkingen van de heer Sleger.s en
Koning, die meenden dat hier een
precedent in 't leven werd geroepen
i.z. de bouw van een woning.

Ook de heer TATES achtte <le
bouw van de conciërgewoning niet
noodzakelijk.

WETH. KERKMAN vond dat er
geen sprake van een precedent kon
zijn. Dit is een kwestie van inzicht.
Wil men een woning bij een school
bouwen, dan kan men daarvoor de
gebruikelijke, rijkspremie aanvra-
gen.

De heer TATËS wilde het voor-
stel splitsen en over elk deel afzon-
derlijk stemmen: a. uitbreiding van
de ulo-school met vier leslokalen
(ƒ 169.000); b. de bouw van een
woning (ƒ 23.000).

Toen gebeurde er iets rn.erkwo.ar-
digs! Voorzitter bracht dit voorMel
in stemming. Het werd met alge
mene stemming aangenomen.

Daarna bracht voorzitter he-t ye-
hele voorstel, zoals het ter tafe!
lag, in stemming. Ook dit kwam er
met algemene stemmen door. Nie-
mand protesteerde! Men had zich
gevoegelijk het praten over splitsen
van dit voorstel kunnen besparen!

Wat aft J foajg...
was de suggestie van de heer

Breure om geen sigaren en siga-
retten meer te offreren aan ae
raadsleden óf deze geste uit te
breiden tot de perstafel.
Deze gedachte souden wij -willen
aanvullen door voor te stellen de-
door het gemeentebestuur aan de
•pers aangeboden koffie te laten
vervatten óf uit te breiden tot rite
publieke tribune. Misschien dat dn
gemeente met het verstrekken van
koffie de jeugdige adsp.-kiezers
naar de raadszaal kan lokken

B.
*

was het pleidooi van de heer
Breure voor sigaren voor de pers.
Bet besef „er bij te horen" doet
een verslag g ever shart toch wel
goed! Jammer voor de pys in 't
algemeen en voor ondergetekende
in 't bijzonder was het negeren VM
deze beminnelijke suggestie door
de voorzitter.

W

Oosten op zoek naar eenheid
Westen dient Arabische rerlangens ernstig te nemen

Br is in de laatste 10 jaren in wat wij nog maar het Midden-Oosten
zullen noemen veel gesproken over de Arabische eenheid. Er is- ter-
zelfder tijd in het Westen nogal wat gegnuifd als Week dat het met
de samenwerking tussen de landen, waar het om ging, maar matig ge-
steld was. Degenen, die meenden dat er in die hoek van de wereld nu
eenmaal een aantal staten waren, die 't onmogelijk met elkaar konden
vinden en dat dit in de toekomst ook wel zo zou blijven, schenen
door de feiten in het gelijk te worden gesteld.

Wat wij er tot nu toe van gezien
hebben was inderdaad weinig in-
drukwekkend, maar — en dit is
een kardinaal punt — .wij kunnen
ons ook afvragen of wij wel goed
hebben gezien. Wanneer wij uit het
gebrek aan samenwerking der Ara-
bische landen in de afgelopen jaren
de conclusie trekken, dat het met
de kracht van dat eenheidsgevoelen
maar treurig gesteld is, dan verkij-
ken wij ons, omdat we meer gelet
hebben op de uiterlijke schijn dan
op het wezen. Het zal niet de eer-
ste keer zijn, dat het Westen de ge-
beurtenissen in Azië afmeet naar
verschijnselen die voor dat "Westen
voordelig zijn, maar het zal ook
evenmin de eerste keer zijn dat een
dergelijk beschouwen door een ge-
kleurde bril ernstige gevolgen heeft.

Wij hebben de mate waarin het
eenheidsgevoel in de Arabische lan-
den leeft afgemeten naar wat de
regeerders hebben gedaan en nage-
laten en wij hebben vooral gelet op
de ons welgezinde regeerders. Maar
wij hebben over het hoofd gezien,
dat de eenheidsidee wel degelijk
een grote aantrekkingskracht uit-
oefent op de volksmassa's, dat wil
zeggen op het steeds" in omvang toe-
nemende politiek bewuste deel van
die massa's. Hoe sterk dit gevoel
leeft wordt duidelijk aangetoond
door de op l februari in Kaïro ge-
proclameerde verenigde Egyptlsch-
Syrische republiek. Op die datum
werd in de Egyptische hoofdstad de
reeds lang bestaande samenwerking
tussen beide landen op economisch
en militair terrein bezegeld door
een nieuwe eenheidsstaat.

Geen los federatief verband, zo-
als men die in het verleden ook wel
tussen Europese staten heeft ge-
kend, maar een eenheid.

Van deze eenheid zal Egypte met
zijn ruim 23 miljoen inwoners en
zijn militaire overwicht ongetwij-
feld het toonaangevende deel vor-
men.

Is diti de eerste stap in de rich-
ting van een Arabische eenwor-
ding?

Voorshands lijkt een omarming
tussen de landen uit het Midden-
Oosten niet erg waarschijnlijk,
daarvoor zijn de economische en
politieke tegenstellingen tussen de
Arabische landen nog te groot,
maar het verlangen naar aaneen-
sluiting is groeiende en zoekt zich
een vorm.

Irak en Jordanië hebben als te-
genwicht voor de Egyptisch-Sy-
rische republiek een fusie aange-
gaan op koninklijk niveau. Dit is
haast symbolisch; een koninkrijk in
deze streek synoniem met conser-
vatisme tegenover een republikein-
se staatsvorm, de vooruitgang.

In hoeverre beide eenheidsstaten
naast elkaar of tegenover elkaar
zullen bestaan zal de toekomst le-
ren. De Egyptisch-Syrische eenheid
steunt kennelijk op bredere bevol-
kingslagen dan de Irak-Jordaanse,
die een feodale achtergrond heeft.

De onderdanen van deze landen
hebben echter in het nabije verle-
den duidelijk te kennen gegeven
een aandeel te willen hebben in hun
politieke lotsbeschikking.

Voor velen is daarbij het Egyp-
tische experiment een inspirerend
voorbeeld geworden. Het Westen
zal wat dit laatste betreft moeten
leren de invloed van het land aan
de Nijl op de Arabische eenheids-
gedachte niet te onderschatten.

De komende ontwikkeling zal
door de buitenstaanders uiteraard
met belangstelling worden gevolgd.
Die buitenstaanders zijn er overi-
gens nauw genoeg bij betrokken:
Israël door zijn geografische lig-
ging, het Westen- door zijn bondge-
nootschappen. Voorlopig hoeft Is-
raël zich geen zorgen te maken:
ook samengevoegd zijn de militaire
apparaten van Egypte en Syrië nog
zwak, al zal in geval van een oorlog
de Arabische samenwerking waar-
schijnlijk beter zijn dan in 1948.

Het is echter duidelijk dat op de
lange duur Israël meer baat heeft
bij verdeeldheid van zijn tegenstan-
ders dan'bij een eenheid — tenzij

overeenstemming zou kunnen wor-
den bereikt.

En het Westen?
De nieuwe eenheidsstaat onder

Nasser zal zich waarschijnlijk tot
minder nauwe relaties met de Rus-
sen laten overhalen dan de regeer-
ders van Syrië misschien wel be-
reid waren geweest te experimente-
ren. Maar er staat aan de andere
kant voor het Westen veel op het
spel. De totstandkoming van de
Verenigde Arabische Republiek be-
tekent meer dan alleen maar dat
Syrië een buitengewest van een
groter Egypte wordt.

Het is moeilijk te zeggen wat er
gaat gebeuren. Misschien valt de
eenheidsstaat spoedig weer uiteen,
misschien ook is l februari 1958
voor de Arabische wereld het be-
ginpunt van een ontwikkeling zo-
als Italië en Duitsland in de vori-
ge eeuw hebben doorgemaakt. Maar
de belangrijkheid van deze fusie
ligt vooral in haar aantrekkings-
kracht op de bevolkingen van Jor-
danië en Irak. Het is de vraag hoe
lang de regeerders van deze landen
de wijzers van de klok kunnen te-
genhouden als zij de komende
maanden zullen blootstaan aan
zware druk van hun onderdanen.
Het is ook de vraag hoe het Westen
zal reageren als het Pact van Bag-
dad in het geding dreigt te komen.
Het kan in deze hoek van de we-
reld nog trachten iets van zijn po-
sitie te redden, maar dan zal het
de handen moeten aftrekken van
de regimes, die hun tijd hebben
overleefd.

Beurs Toor elke beurs
Gistermorgen is de zestiende Haar-
lemse voorjaarsbeurs voor de vrouw
in het Krelagehuis te Haarlem offi-
ciëel door burgemeester mr. C. P.
P. M. Cremers geopend.

Tijdens het officiële gedeelte werd
nog het woord gevoerd door de pre-
sidente van de afdeling Haarlem
van de Ned. Vereniging van Huis-
vrouwen, mevr. A. Hamaker-Wil-
link en de heer W. van Willingen
namens de Vereniging voor Vreem-
delingenverkeer in Zuid-Kennemer-
land.

De beurs heeft tot motto gekozen
„De beurs voor elke beurs" en biedt
gelegenheid met een aantal nieuwe
vindingen op huishoudelijk terrein
kennis te maken.

De voorjaarsbeurs zal geopend
zijn tot en met 7 maart.

Film Toor Motorchtb
De motorclub „Zandvoort" organi-
seert maandag 3 maart een film-
avond in café-restaurant „Zomer-
lust". Op deze avond zullen enkele
sportfilms worden vertoond en een
documentaire over de oliewinning in
Afrika.

was dat beide bovenstaande
heren B. en W. — niet te verwarren
met ons dierbaar college — de kof'
fie, sigaren en sigaretten-kwestie
zo aanstekelijk hebben behandeld
in hun cursiefjes, dat wij even zijn
gaan pauzeren om een kop koffie
te drinken en een sigaret op te ste-
ken.

P.

Ondste mannelijke inwoner
overleden
De 96-jarige heer P. Bakkenhoven,
de oudste mannelijke inwoner van
Zandvoort, kwam zondag 26 janu-
ari, toen hij op weg was naar de
kerk, tengevolge van de gladheid te
vallen en brak daarbij zijn heup-
been. Hij werd per gemeentelijke
ziekenauto naar het Grote Gasthuis
in Haarlem overgebracht.

Nadien hebben zich enkele com-
plicaties voorgedaan die zijn toe-
stand verergerde. Woensdagochtend
is de heer Bakkenhoven in 't Haar-
lemse ziekenhuis overleden.

Protest tegen stichting
prot.-chr. school
Enige Zandvoortse ingezetenen zijn
in beroep gegaan bij 't college van
G.S. van Noordholland tegen het
besluit van de gemeenteraad van 21
januari 1958, waarbij gelden ter be-
schikking werden gesteld voor de
bouw van een vier-klassige prot-
christelijke school aan de dr. Jac.
P. Thijsseweg in Zandvoort-Noord.

In het beroepschrift wordt er op
gewezen dat het vereiste aantal
handtekeningen — door de l.o.-wet
voorgeschreven — niet bij het ver-
zoek aan de gemeenteraad aanwe-
zig was. Verder wijst men er op
dat de uitbreiding van deze woor<-
wijk niet zo groot is, dat de bouw
van een nieuwe school noodzakelijk
moet worden geacht. Het wordt
door de ondertekenaars van het 'JP-
roepschrift aan G.S. onverantvoo.'-
delijk genoemd dat met behulp vin
gemeentegelden in dit gedeelte vnn
de gemeente thans een prot.-c'hr.
school wordt gesticht.

George en Margeret
De toneelvereniging „Op hoop van
zegen" besluit het toneelseizoen
met de opvoering" van het blijspel
„George en Margeret". De uitvoe-
ring vindt plaats op woensdag 23
eu donderdag 24 april a.s. in ge-
bouw Monopole.

Vrouwengroep
organiseert verkoopmiddag
Do vrouwengroep van de Ned. Pro-
testantenbond organiseert a.s. don-
derdag een verkoopmiddag ten ba-
te van noodzakelijke voorzieningen
aan het gebouw van de Protestan-
tenbond in de Brugstraat.

Des avond zullen de overgebleven
goederen worden verloot.

Politieke toestand vandaag
Vrijdag 7 maart spreekt voor de
anti-revolutionaire kiesvereniging
„Nederland en Oranje" in Zomer-
lust het Tweede Kamerlid J. A. H.
J. S. Bruins Slot over het onder-
werp „De politieke toestand van
vandaag.

Verkiezingsbijeenkomst
P.v.d.JL
De afdeling Zandvoort van de P.v.d.
A. organiseert op vrijdag 7 maart
een openbare bijeenkomst in res-
taurant „Zomerlust".

Tijdens deze samenkomst zal een
drietal sprekers het woord voeren
over de aanstaande gemeenteraads-
en provinciale verkiezingen.



RONDVRAAG-

OVER HET ROKEN
In Haarlem stopt voorzitter eigen tabak in z'n pijp

De heer BREURE (V.V.D.) had
oen aardige vraag, die de beste-
dingsbeperking raakte_. • Hij vroeg
namelijk om de beschikbaarstelling
van rookgerei tijdens raads- en
commissievergaderingen achterwege
te laten. Hij had gezien dat in
Haarlem de voorzitter zijn eigen
pijp met z'n eigen tabak stopte

Maar wil men deze traditie der
goedgeefsheid handhaven, dan wil-
de spr. er ook de aanwezige ver-
slaggevers in betrekken!

VOORZITTER antwoordde dat
deze kwestie was op te lossen door
de rokers zelf. Men kan er gebruik
van maken of niet.

De heer LINDEMAN inforr icoi1-
de naar de mogelijkheid van een
bus-sneldienst Zand voort- Ai p ste •-
dam, waar al eens sprake van i:-,
geweest.

VOORZITTER zei dat dit zc-er
moeilijk was, aangezien op een des-
betreffende vraag bij de NZHVM
de heer Jurrissen antwoordde dat
een dergelijke dienst wel is over-
wogen, maar dat men geen oploi
sing heeft kunnen vinden voor de
moeilijkheid om op dit traject td-
taal geen tussen-stopplaatsen t»
hebben.

De heer SLEGERS vroeg of er
spoedig iets kan gedaan worden
aan de meer clan onvoldoende
straatverlichting in de nieuwe
.staatsliedenwijk" achter de Brede-
rodestraat.
VOORZITTER antwoordde dat «it
een kwestie van tijd is. De verlich-
ting van de woonwijken heeft re-
gelmatig voortgang.
De heer L. J. v.d. WERFF (Prot.-

chr.) kwam met drie vragen:
1. De brandweerlieden krijgen —

blijkens het jongste jaarverslag v-
een vergoeding van ƒ 2,— per dag
en 's zondags ƒ l,—. Spr. vroeg
waarom dit verschil bestond.

2. Hot gebeurt nogal eens dat
de vlam in de pan met olie slaat
bij de verschillende patates-frites-
etablissementen. Zou het niet aan-
beveling verdienen ter plaatse
brandblusapparaten als verplicht
voor te schrijven?

3. De totstandkoming van het
Gemeenschapshuis laat lang op zich
wachten. Kan de voorzitter hier-
over wat naders mededelen?

VOORZITTER antwoordde op
1. De zondag heeft meestal geen

arbeidsverlet ten gevolge.
2 .Wil dit gaarne eens met de

commandant van de brandweer bc-
spreken.

3. Antwoord is wachtende van
het ministerie voor maatschappe-
lijk werk inzake de subsidie-rege-
ling.

De heer KONING had slechts een
opmerking, waarvan hij geen ant-
woord verwachtte van de zijde van
de voorzitter. Hij haakte aan bij de
suggestie van de heer Breure over
het roken en zei het op prijs te zul-
len stellen als de uitbetaling der
presentiegelden ietwat vlotter
mocht geschieden'.

Mevr. MOL-v. BELLEN (PvdA)
vroeg of er nog eens een poging
kon worden gedaan een .burgerdag'
te houden. Spreekster had gemerkt
dat b. en w. daar niet zo veel mear
voor voelden.

VOORZITTER aei dat dit inder-
daad het geval was. Hij kon wel
niet direct spreken van een fiasco,
maar aan de verwachtingen heeft
de indertijd gehouden burgerdag
niet beantwoord. De jonge mensen
voor wie een dergelijke dag bedoeld
is, tonen al zo weinig belangstelling
voor de gemeenteraadsvergaderin-
gen. Als ze daar
begonnen!

eens eerst mee

Hij zag weinig heil in het op kor-

te termijn organiseren van nog
eens een burgerdag.
De heer GOSEN informeerde naar
de vergoeding der politiekosten
door het Rijk. Er is al een bepaald
bedrag binnengekomen had hij ver-
nomen. Voorts verzocht hij de re-
kening 1957 van Touring Zandvoort
als „confidentieel" ter inzage te
willen geven aan de leden van de
financiële commissie. Spr. vroeg
ook of het mogelijk was de omge-
ving van de Tolweg, waar het er
nogal grauw en kaal uitziet, met
bloembakken te verfraaien.

Dan vroeg spr. naar aanleiding
van de publicaties van de heer Ter-
:nes, waarin deze zijn verontrusting
uitspreekt over de stand van de
vloed met betrekking tot de uit-
voering der Deltawerken, of voor-
zitter zich nog eens zou willen ver-
staan met de Inspectie van Water-
staat.

Tenslotte zei spr. ook niet en-
thousiast te zijn over het plan van

naar Den Haag was geweest in ver-
band met de politiekostenvergoe-
ding en daar al een belangrijk be-
drag had „los gekregen". Maar hij
zal z'n Haagse reis nog eens herha-
len, aangezien hij nog niet tevreden
is!

Aan het verzoek om de rekening
van Touring Zandvoort over 1957
ter inzage te leggen, wilde hij gaar-
ne voldoen. Jln zake bloembakken
was spr. wat sceptisch gestemd. Op
het Raadhuisplein kan men ze al
niet met rust laten!

Ofschoon het waar is dat men
voornemens is de Hondsbosse zee-
wering met drie meter te verhogen
(in verband met de Delta-werken)
waren de rapporten, die ter zake
zijn uitgebracht over de vloedstan-
den aan de kust, geruststellend.
Spr. zegde echter toe deze kwestie
nogmaals in het college te willen
bespreken.

Over het plan van het gewraakte
caravancamp achter de Haarlem-
merstraat, verwees spr. naar het
persbericht, waarin zijn standpunt
is uiteengezet. Hij bleef van me-
ning dat de plaats niet gelukkig ge-
kozen is.

H.W.

(Adv.)
een Zandvoorts ingezetene om ach-
ter zijn woning aan de Noordzijde
van de Haarlemmerstraat een be-
perkt caravancamp in te richten, wen en arbeidsvermogen. Verdwi|ning
Hij vroeg hoe het hier mee stond. - -

VOORZITTER antwoordde ach-
tereenvolgens: dat hij

bestrijding
Terugkeer van zelfvertrpu-
eidsvermogen. Verdwijning

van angst, onrust en gejaagdheid
Mijnhardt's Zenuwtabletten

Wat is er te doen?
Keuze uit bijeenkomsten in maart en april

Supportersvereniging „Geel Blauw"
Zandvoortmeeuwen, cabaretavond
— l maart.

Motorclub „Zandvoort", filmavond
— 3 maart.

Hannie Schaftschool, operettevoor-
stellingen — 4 en 7 maart

Stichting „Touring Zandvoort", be-
gunstigersvergadering — 5 maart

Ned. Protestantenbond, afd. Zand-
voort, verkoopmiddag en -avond
— 6 maart.

A.R. Kiesvereniging „Nederland en
Oranje", openbare vergadering
met spreker — 7 maart

.Speeltuinvereniging .Kindervreugd'
• toneeluitvoering — 8 maart.
Hervormde jeugdvereniging „De

Vliegende Schotel", contactavond
— 8 maart.

Julianaschool, ouderavond — 12 mrt
Rode Kruis, vergadering — 13 mrt
Vereniging „Volksonderwijs" afd.

Zandvoort, vergadering — 13 mrt
Dierenbescherming, vergadering —

14 maart.
Chr. Besturenbond Zandvoort, film-

avond Cefa — 14 maart.
Missiefilm in parochiehuis - 14 mrt
Gymnastiekvereniging „O.S.S.",

clubavond — 15 maart.
Speeltuinvereniging .Kindervreugd'

filmmiddag — 16 maart.
Operettevereniging „Jong Zand-

voort, operettevoorst. - 20 maart
Dr. Albert Plesmanschool, ouder-

avond — 20-21 maart.
Begroetingsavond nieuwe inwoners

— 21 maart.
Personeelsvereniging van gemeente-

ambtenaren, filmavond — 21 mrt
Zandgvereniging „De Stem des

Volks", concert — 22 maart.
Gymnastiekvereniging „O.S.S.",

jaarvergadering — 24 maart.
Ned. Protestantenbond, afd. Zand-

voort, vrouwenmiddag, lezing —
27 maart.

Stichting culturele kring „'t Helm"
voordrachtsavond — 27 maart.

Gemeenschap Zandvoort van het

Humanistisch Verbond, ledenver-
gadering en gesprek-uurtje —
28 maart.

Ned. Chr. Vrouwenbond, afd. Zand-
voort, lezing — 28 maart

Toneelvereniging „Sandevoerde",
toneeluitvoering — 29 maart.

Instituut voor Arbeidersontwikke-
ling, afd. Zandvoort, vertel- en
zangavond — 2 april.

Speeltuinvereniging .Kindervreugd'
eierzoekmiddag — 5 april.

Chr. Besturenbond Zandvoort, con-
tactavond — 11 april.

Personeelsvereniging van gemeen-
te-ambtenaren, feestavond —
12 april.

Zandv. Muziekkapel, feestavond —
19 april.

Gemeenschap Zandvoort van het
Humanistisch Verbond, lezing en
declamatie — 24 april.

Toneeluitvoering „Wim Hildering",
toneeluitvoering — 25 april.

Ned. Chr. Vrouwenbond, afd. Zand-
voort, lezing — 25 april.

Judo in de middag
Du judo- en jiu-jitsu-demonstratie
van sportschool Buchèl op zaterdag
1 maart vindt nie't in de avonduren
plaats zoals in onze vrijdageditie
stond vermeld, maar 's middags om
2.30 uur in cafè-restaurant Zomer-
lust.

Zingen voor bejaarden
Op woensdag 5 maart wordt aan de
leden van. de sociëteit „Voor An-
ker" een cabaretmiddag aangebo-
den door de troubadour van Am-
sterdam, Johnny Jordaan en ver-
scheidene andere artisten uit de
vaderlandse amusementswereld.

Het bestuur van de sociëteit ver-
zoekt de leden tijdig aanwezig te
zijn en hun lidmaatschapskaart
mede te brengen. Pe voorstelling
begint om 2 uur.

/
Zeepost
Argentinië:

m.s. „Zaanland", 3 maart.
m.s. „Andes", 8 maart.

Australië: s.s. .„Iberia", 8 maart
Brazilië:

m.s. „Zaanland", 3 maart
s.s. „Andes", 8 "maart

Canada:
s.s. „Beaverdell", 4 maart
s.s. „Kloosterdijk", 5 maart
s.s. „American Angier", 11 maart

Chili: via New York, 5 maart
Indonesië: s.s. „Anchises", 8 maart
Ned. Antillen: m.s. „Virgilia", 4/3.
Nw. Zeeland: via Engeland, 8 mrt.
Suriname: m.s. „Jason", 4 maart
Unie van Zuid-Afrika en.
Z. W. Afrika:

m.s. „Bloemfontein", 5 -maart
m.s. „Stirling Castle", 8 maart

Brits O.-Afrika: s.s. „Jean Labor-
de", 8 maart.

Watergetijden
H.W. L.W. HAV. L.'W. strand

maart berijdbaar
2 0.21 8.30 12.55 21.— 4.30-11.—
3 1.32 9.30 13.54 22.- 5.30-12.—
4 2.23 10.30 14.43 22.30 6.30-12.30
5 3.10 11.—" 15.25 23.30 7.00-13.30
6 3.52 12.— 16.07 24.- 8.00-14.—
7 4.34 —.- 16.49 12.30 8.30-15.—
8 5.16 1.— 17.34 13.— 9.30-15.30
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

Burgerlijke Stand
21 febr.-27 februari 1958

Geboren: Gerda, d.v. C. Koper en
J. Duindam; Marco Hans, z.v. F.
van der Staaij en P. M. Reijnhoudt;
Pieter, z.v. L. J. Antonides en T.
van der Spek.

Ondertrouwd: Cornelis Nagtegaal
en Petronella Johanna Kouw; Jo-
seph William Spence en Henriëtte
Mathilde Geysen.

Overleden: Catharina Bos, oud 76
jaar, gehuwd met Hendrik Cordes;
Christiaan Frederik Hartog, oud 72
jaar, gehuwd met Maria Margare-
tha Isabella Thewissen.

Geboren buiten de gemeente: Ma-
rijke Cornelia Ernestine Weber.

Schoolconcert onder de camera
Vijlde ULO-muziekles wordt door de TV uitgezonden

In de aula van de Wim Gertenbach school voor TJ.L.O. werd j.l. donder-
dagmiddag het vijfde Schoolconcert gegeven in het kader van de door
de stichting „Het Schoolconcert" georganiseerde muziekuitvoeringen
voor de jeugd.

Het Schoolconcert werd deze mid-
dag verzorgd door het Haags trio,
bestaande uit de heren Th. H. Poth,
viool, Bouguenon, cello en Hielke-
ma, piano, die tevens de gespeelde
werken aan de jeugdige toehoorders
verklaarde.

De uitvoering had een speciaal
tintje door de aanwezigheid van de
televisie-dienst van de N.C.R.V., die

Sport en spel

„Zandvoortmeeuwen"
Programma voor zondag 3 maart:
Zandvoortm.Purmersteijn 2.30 u.
Beverwijk 2-Zandv.m. 2

57 BSM 4-Zandv.m. 6
10 u.
12 u.

82 Haarlem jun. b-Zandv.m. a 9.45
115 Zandv.m. jun. c-DIO b 12 u.
Programma voor zaterdag l •maart:
Zandv.m.-Lisser Boys 4.15 u.
144 Zandv.m. adsp. a-RCH a 3 u.
156 Zandv.m. adsp. b-WH a 3.30 u.
183 Zandv.m. adsp. d-RCH e 3 u.
191 VI. Vogels adsp. a-Zandv.m. e

3 u. (terr. Nrd Sportpark)
207 VVH adsp. c-Zandv.m. f 3 u.
219 Zvm. adsp. g-Haarl. h
225 Zandv.m. h-EDO i

3 u.
2.30 u.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen zaterdag 22 februari:

Concordia adsp. b-TZB a • 2-5
TZB adsp. b-HBC e 0-4

Programma zaterdag l maart:
188 Concordia adsp. c-TZB a 15 u.
204 TZB adsp. b-Alliance d 15 u.
Programma zondag 2 maart:
23 Concordia' 2-TZB l 12 u.
66 TZB 3-DIO 6 12 u.
72 TZB 4-SHS 4 14 u.
Dinsdagavond houdt TZB een kla-
verjasavond om fraaie prijzen. Le-
den en donateurs zijn van harte
welkom.

Zandvoortse Korfbalclub

Het eerste twaalftal van de Zand-
voortse Korfbalclub speelt op het
terrein van het sportpark Duintjes-
veld om half elf een wedstrijd te-
gen Oosterkwartier 4.

Het tweede twaalftal speelt even-
eens thuis. Om 2 uur treedt dit
twaalftal in het veld tegen Nieuw
Flora 4. De adspiranten zijn zater-
dagmiddag vrij.

Zandvoortse Bridgeclub

De uitslagen van de viertallenwed-
strijden van de teams van de Zand-
voortse Bridgeclub luiden:
Zandv. I-Spel en Vriendsch. 3 39-39
Zandv. 2-Spel en Vriendsch. 4 54-60
Zandv. 3-Spel en Vriendsch. 5 60-20
Zandv. 4-Spel en Vriendsch. 6 39-41
Zandvoort 5-H.B.C. 4 49-46
Voor hedenavond zijn vastgesteld:
Haarlem Noord 2-Zandvoort l
Haarlem Noord 1-Zandvoort 2
Haarlem Noord 5-Zandvoort 3
Haarlem Noord 3-Zandvoort 4
Haarlem Noord 4-Zandvoort 5 ' • :

(Adv.) "

In blijde Verwachting
Zo heet het Doktersboek met olie raad
voor Moeder en Baby. Gratis bij de
Babyderm Supar-Babyiet, waarin poe-
der - zaH • olie - zeep - shampoo, & f 5.90

Weten is gerust zijn.

K.J.C. ..Zandvoort"
Woensdag 19 febr. speelde KJC
„Zandvoort" de 2e ronde voor het
kampioenschap van de maand fe-
bruarie. No. l werd D. Grin; 2e J.
Versteeg; 3e P. Paap Czn; 4e H. de
Muinck.

Woensdag 26 febr. speelde de KJ
C de 3e ronde. Ook hier werd D.
Grin no. 1; 2. H. de Muinck; 3. J.
Versteeg; 4. P. Paap Czn.

Tafeltennisclub „Shot"
De vorige week vrijdag gespeelde
ontmoeting Shot 1-TOG, eindigde
in een 10-0 overwinning voor deze
plaatselijke vereniging.

Drie dagen later werd door Shot
l opnieuw een overwinning geboekt
en wel op VTC te Velsen, dat met
8-2 werd verslagen.

Het tweede team speelt vanavond
(vrijdag) een thuiswedstrijd tegen
DSB 3. Aanvang 20 "uur in „De
Witte Zwaan" aan het Dorpsplein.

de muziekles in de aula met de
filmcamera op de voet volgde.

De onder leiding van de heer Pij-
nenborg, directeur van de stichting
„Het Schoolconcert" en een directie-
lid van de kunstrubriek van de N.C.
R.V. gemaakte opnamen zullen op
donderdag 33 maart om 7.30 uur
door de. T.V. worden uitgezonden.

Nadat de drie kunstenaars door
het hoofd der school aan de leerlin-
gen waren voorgesteld, nam de heer
Hielkema — die reeds voor de der-
de keer voor de U.L.O.-pupillen in
Zandvoort optrad — het woord. Hij
bracht nog even het laatste school-
cert met Thomas Magyar-in herin-
nering waarvan de jeugd kennelijk
had genoten. * e

Ook deze middag hebben de scho-
lieren met grote aandacht de mu-
ziekuitvoering gevolgd en de gege-
ven toelichting beluisterd.

Van Jos. _ Haydn werd gespeeld
het Ie Trio,'d.kl.t. en van Fel. Men-
delsohn Ie trio no. l G gr. t.

Deze prachtig gecomponeerde mu-
ziek werd uitstekend door het trio
vertolkt.
Men bleef deze middag in de buurt
van de klassieke en romantische
stijl, muziek die voor elke leeftijd
geen al te moelijke problemen op-
werpt.

Na afloop van het concert dankte
het hoofd der school de drie heren
voor hun muzikale prestaties waar-
na de scholieren (dte donderdavond
waren vrijgesteld van huiswerk) de
musici met applaus beloonden.

Ook deze middag waren wij weer
getuigen van de goede uitwerking
der concerten. Waarbij wij willen
aantekenen dat de wél muzikale en
de niét muzikale jeugd toch nolens
volens met goede muziek in aanra-
king komt en door gestaag luiste-
ren hier zeker de invloed van zal
ondergaan.

JAC. BONSET.

Knap bp die kale schuur met Ceta-Bever Buitenbijts

Mensen en zaken
Toen de sneeuw kwam.

De dag begon argeloos. Niet slech-
ter, niet beter dan de meeste dagen
in een hollandse nawinter. Na een
korte periode van betrekkelijk af-
schuwelijk vriezend weer, regende
het zelfs. Jawel, het dooide enkele
uren lang. De regen viel in de goor
uitziende brei-sneeuw, zodat er in
het oppervlak van de eertijds zo
smetteloze massa grote gaten ont-
stonden, alsof het Zwitserse kaas
was.

Toen kwam de sneeuw en de
storm en de ellende.

De situatie veranderde met het
kwartier en wel in zeer ongunstige
zin voor hen, die met het weer, de
verkeerswegen en de communica-
tiemiddelen te maken hadden.

Het was heel vreemd, want hoe
lang was het geleden dat een en-
thousiasteling van de Amsterdamse
Publieke Werken met taaie volhar-
ding (en met een ijzeren staaf) in
een rioolputje aan het Scheldeplein
stond te poerelen om het dooiwater,
dal ter plaatse een wuft golvend
binnenzeetje had gevormd, gelegen-
heid to geven in het putje voor-
noemd te verdwijnen?

Het dooide opeens niet meer. Het
water bevroor op de keien en de
sneeuw opgejuind door een aggres-
sieve noord-ooster, (windkracht 9)
drong door tot plaatsen waar
sneeuw allerminst gewenst was. De
westerse beschaving en als expo-
nent daarvan het wagenpark van
Ir. den Hollander, begon te capitu-
leren. Velen, die de hoofdstad in al-
Ie richtingen wilden verlaten, dach-
ten mokkend: Hè, nu al?

Het bleef sneeuwen en het bleef
stormen, de hele middag en toen
het uur gekomen was, waarop de
forensen zich huiswaarts wilden en
moesten begeven, waren de boven-
leidingen deels gebroken, (draad-
breuk) deels door bikkelharde ijzel
buiten functie gesteld. De eerste be-
richten over hartverscheurende to-
nelen langs de grote, de middel-
grote en de kleine verkeerswegen
kwamen binnen. Ze bereikten ook
en helaas de sensatiezuchtigen, die
met een sadisme, dat fnuikend was
voor de zenuwen hunner medemen-
sen, verhalen ophingen van gruwe-
lijke dingen, die Alaska en Siberië
in de schaduw stelden. Sommigen
zeiden dat de noodtoestand was af-
gekondigd, anderen mompelden iets
over de staat van beleg; de militai-
ren hadden het gezag overgenomen,
omdat de club van Gortzak en de
Groot, gecamoufleerd in reusach-
tige sneeuwballen, de regeringsge-
bouwen zouden zijn binnen gerold.
En het thuisfront begon reeds ijve-
rig sokken, en wanten te breien.
Maar zo erg was't gelukkig nog
niet.

Het Amsterdamse Centraal Sta-
tion wemelde van uit het lood ge-
slagen forensen. In de hall stonden
grote schoolborden opgesteld, waai-
op verontrustende mededelingen met
kennelijk bevende handen waren
neergeschreven. Niemand zou meer
thuis komen, alle treinen in alle
richtingen liepen niet of stonden stil
in de sneeuw. De perrons, een, twee,
drie, vier en vijf (oost en west)
puilden uit van vertwijfelde reizi-
gers, die niet eens de ruimte hadden
om te ijsberen, ofschoon deze werk-
zaamheid een toepasselijke comple-
tering van de toestand zou ai j n ge-
weest. De meesten volstonden, dan
ook met huiverend te knarsotanden
in hun overschoenen.

Er was een dof gonzen van een
massa, die tot alles in staat was. De
mensen namen het c iet, dat was
duidelijk. De ambtenaren en de om-
roepers in de bureaus trachtten op
gezette tijden het publiek iets ken-
baar te maken door de luidspre-
kers. Deze meldingen hadden zich
aangepast aan de algemene verwar-
ring en ze klonken daarom zo: „Da-
mes en heren! (in joviaal, maav ook
enigszins geschokt Mokums): De
trein van ahoeah grr... grrr...
oea... oea... brila uur zeuve boerv.a

zal zoelowaarsibal boremi
paaaaaa over hokaslump...grr
...grr grrr oewah... derr-
tien langs het tweede purron...
hui klik... klik "

Iedereen scheen het nochtans te
begrijpen, want de horden van per-
ron een, drie, vier en vijf stortten
zich brullend naar de catacomben
van den Hollander. Toen enkelohön-
derden zich brullend naar beneden
hadden laten vallen om pei-ron twee
te bereiken klikte de luidspreker
weer en beweerde een stam xls een
misthoorn: „Dames en heron. . de
trein van zwalaaaa.. . oowah

oewah grr grrr . .
bubobatoera en noedikali verder
dan hula over ada addakoelzam
Haarlem grrr ziii
derde purron klik klik.. "

De massa, die reeds in de tunnel
of op de trappen stond, keerde zich
dan om en begon stompend, razend
en. tierend de weg terug tegen de
stroom op van hen, die conservatief
de eerste melding vasthielden.

Men is verscheidene malen na-
dien nog in soortgelijke luiisr-re-
ker-grapjes getrapt en men bleef
er warm bij. Dat was £oed, '.vaut
het duurde nog lang voor de dra-Ad-
breuken waren hersteld.

De volgende morgen sneeuwde
het niet meer. Maar dat was ook
niet nodig.

MOMUS

Geslaagd voor arts
De heer E. J. M. Crabbendam is te
Leiden geslaagd voor het arts-exa-
men. •-



FAMILIEBERICHTEN

CHRIS TONBREEKER
en
INEKE DIEMER

treden in het huwelijk op zaterdag
l maart 1958 om 11.30 uur op het
raadhuis te Zandvoort.
Thuis na 3 uur:
Weimarweg 6, Zandvoort
's Avonds na 7 uur: kleine zaal
„Zomerlust", Kosterstr., Zandvoort.
Toekomstig adres: Oosterparkstr. 27

Op 8 maart hopen onze ge-
liefde ouders en grootouders

J. KROON
en

A. KROON-MASTENBROEK
de dag te herdenken dat zij
35 jaar getrouwd zijn.
Hilversum: Marie-Cor
Zandvoort: Nan-Guus
Pretoria: Nel-Piet
Zandvoort: Jaap-Agnes

Hil
Lien
en kleinkinderen

Zandvoort, 22 februari 1958
Haltestraat 55

Batia'i Würeldgeloof
Godsdienst moet de oor-
zaak van eenheid onder
de mensen zijn.

U wordt vriendelijk uitgeno-
digd tot het bijwonen van de
lezing
„Omvang en begrenzin-
gen van de menselijke
kennis"
welke gehouden zal worden
op woensdag 5 maart, 8 uur
in hotel „Meijershof" Burg.
Engelbertsstraat 70

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 8 uur:

Doktoren:
Dr. P. Flieringa
Brederodestraat l, telefoon 2181

Wijkzuster:
Zr. W. v.d. Hum
Brederodestraat 11, telef. 2774

Zondag 2 maart
Dierenarts J. Jongkind, Kenau-
park 13, Haarlem, telefoon 14524.

Apotheek:
28 februari—2 maart:
Apotheek Wijnne, Haltestraat 8
3—14 maart:

Apotheek Kerkhoven, Zeestraat 71.
ledere avond vanaf 7 uur en op
de zondag de gehele dag uitslui-
tend geopend voor recepten en
spoedgevallen.

P R E D I K B E U R T E N

Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 2 maart

10.30 uur: ds. C. de Ru.
19 uur: ds. F. L. van Duijkeren,
pred. te Amsterdam. Jeugddienst.

Jeugdkapel om half elf in „De witte
zwaan", Dorpsplein 2. Spr. de heer
H. C. v.d. Ouw.
Het huis in de duinen:

19.30 uur: ds. C. de Ru.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 2 maart

10.30 uur: ds C. P. Hoekema uit
Haarlem.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmaweg
Zondag 2 maart

10 uur: ds A. de Ruiter. ,
Viering H.A.
17 uur: ds. A. de Ruiter. H. A. en
dankzegging.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zondags H.H. Missen om 7.30-
9 uur Hoogmis en 11 uur; Lof om
7 uur.
In de week H.H. Missen om 7

uur en 7.45 uur. Lof om 7.30 uur.

Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 4 maart

15 uur: samenkomst in „Pniël",
Zuiderstraat 3.
Spr. H. Veldkamp, evangelist,
Den Haag.

Jehova's getuigen
Woensdag 8 uur: Huisbijbelstu-
die Koninginneweg 44.
Zondag 2-3 uur Wachttorenstudie
Veilinggebouw Dorpsplein.

'Baha'i Wereldgeloof:
Woensdag 5 maart, 8 u. in Meijers

Jiof, Engelbertsstraat 70: Lezing
„Omvang en begrenzingen van de
menselijke kennis".

Humanistisch Verbond
Zondag 2 maart, 9.45 uur, 402 mi
Toespraak door dr. J. P. vanj Praag
Onderwerp: „Mr Iseki".

GEZELLIGE AVONDEN, GOEIE ONTVANGST
en PRIMA SERVICE met

PHILIPS RUDIO of TELEVISIE
Keus uit vele modellen.

Nog enkele dagen geldt de extra-
inruilwaarde! Ook bij termijnbeta-
ling! Vraagt bij ons inlichtingen.
Bestel heden bij ons uw toestel!
Wij zorgen voor 'n prima ontvangst
PHILIPS nieuwe koffiemolen 29,50
Philips droogscheerapparaat.
Philips Inphraphil (de rode lamp)
Philips platenspelers en wisselaars.
GRAMOPOONPLATEN
Komt U eens kijken en Luisteren.
Wij leveren div. merken koelkasten, wasmachines, droogmachines en
vele andere huishoudelijke apparaten.

Wij regelen desgewenst, TELEVISIE RADIO SPECIALIST

Erkend Philios serviceidealer
voor radio en televisie

. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 = Telef. 2534

Bij SLAGERIJ BURGER
Extra voordelig
en eerste kwatiteït

Speciale aanbiedingen

3,48
750 gram ROSBIEF
750 gram LENDE
750 gram STAARTSTUK
750 gram ENTRE COTE
750 gram BIEFLAPPEN
750 gr. PRACHT LAPPEN ... 2,68
750 gr. fijne RIBLAPPEN 3,10
750 gr. VARK. CARE. v.a 2,68

100 gram
Pate de foie gras
100 gr. Ham, samen 79 Cl

150 gr. Ham 69 et

Kwaliteit Kalfsvlees
Lappen, 500 gram 1,90
Fricandeau, 500 gram... 2,10

•Magere vark.lapp. 500 gr.2,38
Filet, 500 gram 2,58
Fricandeau, 500 gram ... 2,58
Carbonade, 500 gr. v.a. 1,78

100 gr. Pekelvlees
100 gr. Lever, samen

Doorr. vark.lap., 500 gr. 1,19

Heerlijk Lamsvlees
Bout, 500 grarn ............ 2,65
Magere lappen, 500 gr.... 2,40
Doorr. lappen ............ 1,68
Carbonade, vanaf ......... 1,68

Héél malse Biefstuk
58 ct per 100 gr.

Biefstuk tartaar 250 gr. 1,10

woensdag en donderdag
500 gr. gehakt h.o h. 1,10

100 gr. pork \
100 gr. Saksische ƒ

U Ttoopt in een klassezaajc by

Gebr. Burger's slagerijen
AMSTERDAM . HAARLEM

ZANDVOORT, HALTESTRAAT 3 - TELEFOON 2994

Wollen Wanten f 1.50
Wollen Tfinderondergoed

van Delana en
Jansen & Tilanus.

Nylonkousen
Belami — Dubarry

NOTTEN
„De KAMPIOEN"

Haltestraat 59, telefoon 3390

Het Wonder van Zandvoort
de goedkoopste zaak

in luxe- en huishoudelijke artikelen
houtwaren, Sola-artikelen, Balatum
ALLE BEKENDE MERKEN

WASMACHINES en
en CENTRIFUGES

Swaluëstraat 9 (is achter de Halte-
straat) 'lelefoon 2418

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Zijlweg 63, Haarlem, tel. 15141

Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver='
zorging van begrafenissen, ere;
malies en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstr. 4, tel. 3131

Fantastisch!

Slagerij G AU S
BIEDT AAN:
750 gr. Kalf slappen 2,65
750 gr. Schoudercarb 2,65
500 gr. Runderlappen en
500 gr. Gehakt h.o.h samen 2,50
250 gr. Tartaar 1,10

Kalfshaksen m. veel vlees p.st. 0,85
Soeppakket 0,89
250 gr. Smeerworst 0.69
250 gr. Leverworst 0,49
250 gr. Prima gek. worst 0,75
250 gr. Bakbloedworst 0,45
LUNCHPAKKET: Lever en Pekel-

vlees of gek.jworstj .4 0,89
KERKSTRAAT" u - TELEF." 2102

Klein en groot
eten
v.d. Wexff's brood

Voor een vlotte

moderne bril
Brillenspecialist

LOOMAN
Mr. opticien
Erkend fondsleverancier

Haltestraat 5 * Telefoon 2174

STRAALKACHELS ... 12,95
ELECTR. KACHELS

23,50, 30,50
ELECTR. RADIATOREN

... 38,-, 49,95

Henk
Schuilenburg

De Goedkope Amsrerd.immcr
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

&.).O.UW£6
Annex CABARET EXTASE

Zandvoorl
Het gehele jaar geopend

Zaterdags en zondags
CABARETPROGRAMMA
met internationale artisten

*
Gedurende de maand
februari elk weekend

Orkest
WIM OLIJ ,

*
ZONDAGS MATINEE

met. volledig avor.dproqrnmnw

Krelagehuls
Leidsavaart
Haarlem

m e t e e n I N T E R N A T I O N A L E

MODESHÜW
waar iedereen over spreken zall

Talloze nieuwe attrakties, demonstraties en verrassingen. Glasblazer)],
Potterie Duton, „Doe het Zelf!", (Heren, dat is Iets voor U!); de
nieuwste huish. artikelen; voorlichting en demonstratie van groente,
fruit, eieren en vis; Japanse theetuin; film; extra grote prijzen; dulzen-
den toegiftartikelen; radio-sterrenparade met Peter Piekos, Torn Erich.
Annie de Reuver, Harry Mooten en vele anderen,
ledere avond van 10-11 uur gezellig dansuurtje.

De beurs is eeopend van 27 lebrusri t/m 7 mam. Dagelijks vin 10 uur v.m. tot
5 uur n.m en 's avonds van 7.11 uur. Alleen Zondag 7 maart 1-5 uur en 'i tvondl
7-11 uur Entree volw f 1 50 Inclusief alle rechten en kinderen tot K jaar f 0.60
pi. r Voorverkoop 10 cent extra

De Beurs voor iedere heurs l
\7i \( ^D\7l-« D V( "tr~^D blJ net bureau van dit blad:
V \J\Jt\. V CKIVvJV^Jr Achterweg l, Zandvoort

WONINGRUIL
Aangeb. 3 k.-woning te
A'dam. Gevr. liefst klein
huis te Zandv. Hoge huur'
geen bezw. Br. 1704 Z.Crt.

GEVR. te Zandv. dicht bij
zee v. aug. GEM. HUIS,
vr. keuk,, douche of bad,
liefst m. tuin, v. 2 volw.,
2 kind. Br. 1702 Z. Crt.

Bij ons is plaats voor een
Service-pomp-BEDIENDE

leeftijd boven 18 jaar.
Van Lent's Auto-service-
station, Hogeweg 2, Zand-
voort.

Besch. MEISJE GEVR v.d.
winkel, boven 18 jaar.
Boekhandel Lorenz, Halte-
straat 15.

NET MEISJE GEVR. voor
enkele dagen of ochtenden
p.w. Mevr. van Haaster,
Wilhelminaweg 64

Voor direct GEVRAAGD:
ZELFST. MEISJE voor
lichte werkz.h. te verrich-
ten. Goed m. kind. te kun-
nen omgaan. Liefst v.d.e.n.
Gode loon. Br. no. 1701
bur. Zandv. Crt.

GEVRAAGD:
aankomende
BANKETBAKKERS-
BEDIENDE en
EEN LEERLING.
Bakkerij Van Staveren,
Zeestraat 48, tel. 2684.

DEZE WEEK ONZE

speciale aanbieding!!
100 gram WOL .................... nu 1595
100 gram SOKKENWOL met nylon J580
WANDELNYLONS, geminderd, nu 1585
KRISTAL NYLONS, geminderd, nu 1^95

DE WOLBUJIL"„
Haltestraat 12 - Telefoon 8099

Boekhandel-Leesbibliotheek
v/h „Esvé", Joh. Sijtsma
zoekt zo spoedig mogelijk
JONG MEISJE voor de
winkel.
Pers. aanm. dagelijks ged.
de winkeluren. Tol. 2231.

WERKSTER GEVR. voor
l ochtend per week, Hoge-
weg 3.
TE KOOP: z.g.a.n. witte
opv.b. KINDERWAGEN
en 2 PARKIETEN.
Helmersstraat 4.

TE KOOP: goed onderh.
STRANDBEDRIJF. Br. nr
1703 bur. Zandv. Crt.

TE KOOP: donkerrood
Jersey DEUX-PIECES mt
42, z.g.a.n. 100 <T4 ƒ 35.
Achterweg 1.

HEEFT U IETS OP TE
RUIMEN?? Wij kopen al'i
soorten meubelen en inboe
dels. Overal te ontbieden.
P. Waterdrinker, telef. 21(i

Z UOOJ313} 'l

ap do ft

Dubbeldivanbed.. .. ƒ 67,50
Interieurmatras 80 x 190,
15 jaar garantie .. ƒ 55,—

Beddenmagazijn

W.H.Kemper
Halteer. 21 tel 2119=2344

Daar kunt u heen
Monopole

Vanaf 28 j'ebr. t/m zondag Z maart,
8 uur: film „Nina"

Maandag 3 en woensdag 5 maart,
S uur: film „Drift in het bloed"

Dinsdag // en vrijdag f maart: ope-
rette „Goudhaartje en de Trou-
badour", feestavond van de Han-
nie Schaftschool.

Donderdag G maart, 8 uur: film
.,Haven der begeerte."

Zondagmiddag 2 maart, 2.30 uur:
film „Zonen van de woestijn"

*
Hotel Bouwes

Zaterdags en zondags cataaretpro-
gramma. Orkest: Wim Oly.
Zondags matinee.

*
Zaterdag l maart: opening van „De

Albatros" door Her Heierman,
piano en Henk van Twisk, viool.

*
Stadsschouwburg, Haarlem

,Zaterdag l en zondag-3 maart 8 u.:
I Nieuw ,Ned. Toneelgezelschap met
" „Bernardine"

Maak van Uw tijd-
schriften 'n waar-
devol boek. - Laat
ze daarom bij ons

inbinden.

G E R T E N B A C H S
DRUKKERIJ

Achterweg l - Telefoon 2135



EN TELEVISIE
ZIE ONZE NIEUW INGERICHTE TOONKAMER

PHILIPS
ERRES
SCHAUB LORENZ
BLAUPUNKT

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN
Ruime keuze

J. K E U R
Elcctro*radlO'technisch bureau
BU'RGEM.
ENGBLBERTSSTRAAT 64
TELEFOON 2914

Bandapparaten en Auto radio9

Erkende

AUTORIJSCHOOL „ZANDVOORT"
Autorijles
Verhuur van Opel* Rekord
zonder chauffeur

THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

Slechts korte tijd!

Mantels f 2,75
Toppers f 2,75
Costuums f 2,75
Met Keytex speciaal apprêt f 1,25 extra

Alleen bij:

Chem. wasserij KEYSER
KERKSTRAAT 26 - TELEF. 2653

Prima rietmatten
TOOT afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten»
fabriek C. A. RUnbeek. HU.

telef. K 2520*5116.

Nieuw!

Hanau-Hoogtezon f 115,-
Infra-rood-straler
Afzonderlijk instelbaar.
Tevens pracht collectie
WARWATER ZAKKEN.'

DROGISTER3J

P. J. Bouwman
Gedipl. drogist

Oranjestraat 7 e telef. 2327

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4«7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Tel. 12448, Haarlem.

Perzische
Tapijten-
reparatie

Enig adres te Zandvoort:
Marisstraat 48 - Tel. 3028

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestr. 62 - Telef. 2263

U kunt het toch niet
afschreeuwen
wanneer U de goede hoeda-
nlgheden van uw artikelen
onder de aandacht van het
kopend publiek wilt brcn-
gen. Daarvoor staat de Zand -
voortse Courant te uwer be-
schlkklng. Dit nieuwsblad
wordt, door dat het plaatse-
lijk- en regionaal, nieuw»
brengt, niet gelezen maar
„gespeld"— van A tot Z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en..
de resultaten bewtyaen dat.
Steek voor uw reclameplan-
nen uw licht een* op by de

Zandvoortse
Achterweg l —

Courant
Telef. 2135

Feestavond Hannie Schaftschool
Op DINSDAG 4 en VRIJDAG 7 MAART
wordt door de kinderen van de Hannie Schaft-
school in MONOPOLE- opg-evoerd de operette

„Goudhaartje en de Troubadour"
van Geertruida van Vladeracken.
Prachtige zang en dans. Schitterende costuums
en decors. 120 medewerkenden.
De eerste voorstelling .is reeds geheel uitver-
kocht. Voor de TWEEDE voorstelling zijn nog
plaatsen beschikbaar. Toegangsprijs ƒ l,—.
Kaarten verkrijgbaar aan de school.

Partij van de Jbrbeid - Afdeling Zandvoort
OPENBARE BIJEENKOMST
op vrijdag I maart a.«. <• avonds 8 uur
in Zomorlnit, Koatexatraat S

Sprekers: -v . *•
A. P. N. PIELAGE, voorz*-Gewest Noordholland-Zuid
van de P.v.d.A. en voorzs Katholieke Werkgemeen-
schap in de Partij v.d. Arb'eid, afd. Haarlem.
Onderwerp: „Verkiezingen 1958".
Mr. W. GLASTRA, voorzitter Prot.-Christelijke Werk-
gemeenschap in de P.v.d.A. voor Gewest N.H.-Zuid.
Onderwerp: „Christendom en socialisme - Botsing of
ontmoeting".
W. THOMASSEN, burgemeester van Zaandam.
Onderwerp: „Noordholland vandaag en morgen".
Gelegenheid tot het stellen van vragen.
Toegang vrij voor iedereen boven de 18 jaar.

NED. PROTESTANTEN BOND
Gebouw Brugstraat 15

Verkoopmiddag donderdag 6 maart
van 2—5 uur.
DIVERSE ATTRACTIES: o.a. ring gooien, ene.
Voordrachten, een boerehdans.
Elke koop«teT(koper) ontvangt «en GRATIS LOT
N.m. 8 uur: '
Uitverkoop van de resterende goederen.'

Ned, Ver, van Sexuele Hervorming
Afd. (Haarlem. Secr. Vborduinstraat 47rd

Wat is en wil de
Ned. Ver. van

Sexuele Hervorming?
Inl. voor Zandvoort bij Th. van Veen, Gonst.
Huijgenssiraat 26, tel. 2766.

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

A.s. zaterdag:

250 gr. Vanillewafeltjes TOOI f 0,70
8 heerlijke Dninkoeken voor f 0,70
Iets nieuws en met een aparte smaak

Tevens als 'n werkelijk bijzondere aanbieding
Een heerlijke Victoriataart voor f 1,15
Vraagt onze bezorgers naar deze speciale aan-
biedingen en neemt U dan ook eens zo'n zakje
Heerlijke allerhande voor de zondag '

Fa. H. van Staveren
Zeestraat 48 - Telefoon • 2684 ' ;

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding

3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).

2345 Gemeente Secretarie
2499 Gem. geneesheer, Jullanaweg la
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2424 Autobedrijven „Rlnko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvê,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
3492 „Leico", schoonmaakbedrijf

Marn. van St. Aldegondestr. 3
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
bacns Drukkerij, Achterweg 1.

H O B O P L E X
STATIONSPLEIN 13-15 - TEL. 3346

Hout, Board, Triplex, P.V.C. Rikett vloertegels,
Tokion lakken, Ceta-Bever artikelen,

Keukentrappen enz.
Gezellige, moderne eethoeken
Onze grote verscheidenheid aan
artikelen stelt U in de gelegenheid
alle voorkomende vernieuwingen en
herstellingen zelf te verrichten.

Tafels met plastic bovenblad
en plastic onderlaag.

in diverse tinten en elke gewenste afmeting.
Zeer geschikt voor alle bedrijven.

De inrichting van onze show- room toont TT wat er met
board te bereiken is.

FAMILIEDRUKWERK
Gertenbachs Drukken
ACHTERWEG l TELEF. 2135

Doe nu uw voordeel
Gedurende 14 dagen, geven wij op al onze

cocos-
ARTIKELEN
(wegens te grote voorraad)

10% KORTING
DE KL. BIJENKORF

*
KERKPLEIN 5 ingang Kerksteeg
Telefoon 2658 s *. ~ - •> t-

Autorijschool „Laurens"
leidt W op in zo vlug mogelijke tijd. Les ƒ 6,-=per uur.

Aanmelden: -Zandvoortselaan 25
Telefoon 3556

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein « Dir. Gebr. Koper » Telefoon 2550

VANAF VRIJDAG 28 FEBRUARI
t/m ZONDAG 2 MAART, 8 uur , -

NINA
Anouk Aimee, Karlheins Böhm,
Carl Wery, Annie Rosar, Karin
Himbold.
In Wenen waar Oost en West el-
kaar naar het leven stonden,
streed Nina Iwanowa. J.4 • jaar.

MAANDAG 3 en WOENSDAG 5 MAART, 8 u.

Drift in het bloed
Francoise Arnoul en Raymond
Pellegrin.
Een ongekend realistisch filmwerk.
Een ongekend gedurfd onderwerp.
Toegang 18 jaar.

DONDERDAG 6 MAART, 8 UUR
(Slechts l dag)

Haven der
Begeerte
Jean G-abin, Andree Débar, ffenri
Vidal en de danseres Edith Georges
Een opwindend verhaal uit Mar-
seille, waar de smokkel in de ha-
vens dezelfde hartstochten ontke-
tent als vrouwen in de nachtclubs.
Toegang 14 jaar.

ZONDAGMIDDAG 2 MAART, 2.30 uur
Stan Laurel en Oliver Hardy

Zonen van de
Woestijn
L. en H. als volmaakte soldaten in
het vreemdelingenlegioen.

i Toegang alle leeftijden.

DINSDAG 4JMAART besloten voorstelling

BIJZONDERE
AANBIEDINGEN

NIEUW.'!
MONTEVIDEO, een voortreffelijke
biskwie 200 gr. van 52 voor 39 Ct
GROTE KANDIJKOEK v. 65 voor 55 Ct
CO-OP PUDDING DE LUXE,
vruchten-assortie en chocolade

2 pakken van 60 voorJ49 et

500 gram GRIESMEEL, +
l FLES PUDDINGSAUS

samen van 70 voor 59 Ct

ERWTEN met gesneden wortelen
Blik van 59 voor 49 Ct

CO-OP BLOEMENZEEP,
Doos 4 stuks van 1,25 voor 98 Ct

CO-OP REPEN, melk en puur
3 stuks 55 Ct

ANANASBLOKJES 200 gram 35 et
GEBRADEN GEHAKT 150 gram 47 Ct
PALINGWORST 100 gram 31 et
BOTERHAMWORST 200 gram 45 Ct

Voor de schoonmaak
CO-OP WRIJFWAS, grote doos

van 58 voor 49 et
CO-OP WRIJFWAS

Extra grote doos van 1,10 voor 89 Ct

Plus uw dividend

COÖPERATIE-HAARLEM

Zand voort — Grote Krocht 15

•""SESÏÏï LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! 44 - TELEFOON 2254
9 - TELEFOON 2150
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Redactie en
administratie: "
A di t e nv eg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm hoogte

ZANDVDORTSE C
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDE-NHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
l?er post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent ,-
Girorekening 523344 t.n.v. Us de Jong
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Jiu-jitsn en judo in „Zomerlu-st"

Sportieve strijd op de mat
Anton Geesink vecht simultaan

Ongetwijfeld zullen er sedert zaterdagmiddag verschillende jonge
Zandvoortse judoka's met trots kunnen zeggen: Ik heb tegenover
Anton Geesink, de Europese judo-kampioen en sportsman van het
jaar, op de mat gestaan! Als sportieve „verliezers" zullen ze er dan
op laten volgen: Maar ik stond niet lang, want binnen enkele seconden
lag ik aan z'n voeten!

Dit geschiedde namelijk in het slot-
nummer van de geslaagde demon-
straties, welke de heer W. Buchèl,
ter gelegenheid van de officiële ope-
ning van zijn sportschool zaterdag-
middag j.l. in Zomerlust organiseer-
de.

Er was zeer veel belangstelling
voor deze middag, zowel van de zij-
de der autoriteiten als van sport-
liefhebbers en de heer Buchèl con-
stateerde dan ook • met genoegen in
zijn openingswoord dat zijn school
zich in een grote bloei mag verheu-
gen. Hij ontvangt per week maar
liefst 180 jonge sport-enthousiasten.

Het had niet veel gescheeld of de
heer Buchèl had deze middag ver-
stek moeten laten gaan, omdat hij
'a morgens nog met 39 gr. koorts
tft bed lag. Met „medisch kunst en
vliegwerk" en injectiewerk (! \ had
dokter Van der Mper de patiënt
voor een paar uren geschikt ge-
maakt de demonstraties te leiden.
(Hoe de reactie van de heer Buchèl
later op de dag was, kan uw ver-
slaggever U niet vermelden; hij
kan er slechts naar raden )

De grote zaal van „Zomerlust"
was herschapen in een sportlokaal,
waar een gezellige sfeer hing. In
het midden lag de grote mat en
daar rondom hadden de talrijke be-
langstellenden. ternauwernood al-
leri eeu plaats gekregen. Op her po-
dium hadden de leerlingen van de
heer Buchèl en die van de heer J.
de Lange'uit Beverwijk — die een
belangrijk aandeel had in het wei-
slagen van deze middag — zich op-
gesteld. Allen uiteraard in de voor-
geschreven sportkleding: kimono
met driekwartsbroek.

De heer J. de Lange, ex-leerling
van de heer Buchèl, en thans lei-

. der van een sportschool te Bever-
wijk, feliciteerde de heer Buchèl en
liet hem door twee kleine judoka's
bloemen en een geschenk overhan-
digen.

De demonstraties namen hierna
een aanvang en het was prettig dat
hierbij door de heren Buchèl en
De Lange beurtelings kort en dui-
delijk toelichting werd gegeven-

Allereerst werd een voorbeeld ge-
geven door twee jeugdleden van liet
principe judo. Judo is een wed-
strijdsport — in tegenstelling tot
jiu jitsu, dat op louter vechten i>n
zelfverdediging is gebaseerd. Hrt
gaat er bij judo om, de tegenstan-
der door middel van een bepaalde
greep uit balans en hem vervolgens
ten val te brengen. Men kan er ver-
schillende graden van geoefendheid
in bereiken, welke kenbaar zijn aan
de kleur ceintuur, die men draagt.
Deze kleuren zijn achtereenvolgens:
wit, geel, oranje, groen, blauw,
bruin en zwart. De zwarte banddra-
gers hebben dan nog een nuance-
ring van Ie tot en met 10e Dan. De
Dans zijn gerechtigd judo-onder-
wijs te geven.

Deze oefening werd door de twee
jeugdleden ambitieus uitgevoerd en
opmerkelijk was hierbij de sportie-
ve sfeer, die aan deze „gevechten"
ten grondslag ligt. Judo is per se
geen ruwe sport. Wie van de ver-
kregen vaardigheid misbruik maakt
zoals helaas uit enkele recente gc-
beurtenissen is gebleken, zal ook op
andere levensterreinen zich te bui-
ten gaan aan onbeheerstheid en
machtsmisbruik. Judo heelt wel dc-
gelijk pedagogische waarde en het
komt ons voor dat de leiding der
sportscholen op dit gebied adspi-
rant-leden behoort te selecteren.
Wie judo wil leren met verwerpc-
lijke intenties, hoort op een sport-
school niet thuis!

De demonstratie, gegeven door de
heren J. de Lange en W. Buchèl,
een soort examen-opgave voor de
graad 1ste Dan, was een stijlvol
schouwspel, dat de toeschouwers
boeide. De openbare les o.l.v. de hr.
Buchèl, gegeven aan de 6 tot 8-ja-
rigen, bood een bijzonder levendige
aanblik. Na een kort spelletje, een
„warming up" zou men kunnen zeg-
gen, werden de kleintjes ingewijd in
de techniek van het valbreken, de
worpen en de grondvechtmethode,
beëindigd door de grepen en in laat-
ste instantie de „houdgreep".

Het einde van deze les was een
algemeen „molesteren" van de heer
Buchèl door de tien kleine judoka's,

die aangevoerd werden door de
kleine Rudi, die de Heveling van het
publiek was! ~ .

De heer Buchèl lag een volle mi-
nuut onder een berg wriemelende
jongenslichamen. Hij had het be-
paald zeer zwaar te verduren!

Een bijzonder programmapunt
was de judo-demonstratie van de
heer Anton Geesink en de heer W.
Broersma, die als gast uit Amers-
foort (voorz. van de leraren vereni-
ging N.V. J. J.L.) het gezelschap
kwam completeren.

De nationale- en Europese kampi-
oen (Geesink) en de heer Broersma
gaven hier een demonstratie van de
vaardigheidseisen voor het behalen
van de graad 3e Dan.

Mej. A. van Dalen, medewerkster
aan de sportschool .voerde vervol-
gens enkele beheerste vrije oefenin-
gen uit.

Ook de heer J. de Lange gaf nog
een open*>are les in jeugd-judo,
waarbij wederom tot uiting kwam
hoe stijlvol deze oefeningen zijn.
Het correct groeten — een lichte
buiging — mag nooit achterwege
worden gelaten. Het geheel geeft de
indruk van het elkaar ontzien, hoe
vreemd dit misschien voor de niet-
ingewijde mag klinken. Men blijft
elkaar als sportbroeders zien, niet
als tegenstanders in de slechtste be-
tek'enis van het woord!

En toen kwam dé heer Buchèl
weor-op de mat. Eerst met de kleine
Rudi, die tot groot vermaak van de
aanwezigen zijn leraar tenslotte in
een „stevige houdgreep" te pakken
had!
Het jiu-jitsu-gevecht met de zwarte

band-drager D. Molenaar was ook
weer een min of meer adembene-
mend schouwspel. Zelfs de meest
kwaadwillende aanvaller wordt nog
op een hoofse manier te kennen ge-
geven „Het spijt me voor je, maar
ik moet je neer leggen en onschade-
lijk maken!"

Een team-wedstrijd tussen leer-
lingen van Zandvoort en Beverwijk,
werd door laatstgenoemden gewon-
nen met 5-4. Succes voor de heer de
Lange!

Aan de onderlinge jeugdwedstrij-
den werd door vier leeftijdsgroepen
deelgenomen. Hier volgen de jonge
judoka's, die — jn hun groep —
als kampioen van Zandvoori wer-
den uitgeroepen:
8— 9 jaar: Paul Kalkoen;

10—11 jaar: Bert Schuiten;
12—13 jaar: Willy Koper;
14—15 jaar: Nol van Fenema.

Deze vier kampioenen kregen elk
uit handen van Anton Geesink een
medaille. Men kan zich de trots van
deze gladiatoren voorstellen!

Voor Bert Schuiten en Willy Ko-
per was er nog een verrassing. Zij
werden namelijk bevorderd. Bert
kreeg de groene band en Willy de
gele. Zij werden door hun clubgeno-
ten uitbundig toegejuicht.

Het slot van de middag bracht
een selectie van grote en kleine ju-
doka's tegen Anton Geesink op de
mat in een .competitie speciaal".
Uiteraard werd dit een walk over
van Geesink, die ,korte metten' met
de aanvallers en een aanvalster
(mej. van Hamburg) maakte.

Alleen met kleine Rudi ging dat
niet zo gemakkelijk! Tot grote hi-
lariteit van het publiek paste Rudi
een „perfecte schouderworp" op de
grote Anton Geesink toe en de Bu-
ropese kampioen lag even later
languit op z'n rug, terwijl Rudi een
veelzeggend overwinnaars-gebaar
maakte!

Het was een uitstekende middag
van voortreffelijke sport, die een
goed inzicht heeft gegeven in het
wezen van judo en jiu jitsu.

H.W.

Minder sparen
Aan het postkantoor te Zandvoort
werd gedurende de maand februari
ontvangen ƒ 67.846,57 en uitbetaald
ƒ. 99.929,67. Het aantal geopende
rekeningen bedroeg 19.

Problemen rond de continu-arbeid
Weekendcursus op 8-9 maart te Bentveld

Voortgezette mechanisatie en straks de toenemende automatisering
leiden tot continu-arbeid. De acht-urige arbeidsdag kan gehandhaafd
blijven, wellicht zelfs teruggebracht tot zeven of minder uren. Daar-
naast ontstaat in toenemende mate een arbeidsschema dat de men-
sen verdeelt in dag- en nachtwerkers.

Voor velen is continu-arbeid dood-
gewoon, voor anderen een somber
vooruitzicht. Met name het gezins-
leven kan onder continu-arbeid
gaan lijden. Tenzij we tijdig leren
ons leven in te stellen op het nieu-
we arbeidsschema. Wat voor het
gezin geldt, geldt ook voor 't gees-
telijk en Godsdienstig leven, voor
do vrije tijdsbesteding en tal van
andere levens vormen. Bezinning
op deze problematiek, die als op
fluwelen sloffen in ons bedrijfsleven
binnensluipt, is dringend gewenst.
Indien continu-arbeid dringend
noodzakelijk is — wat zeker niet
voor alle bedrijfstakken geldt, zo-
dat de vraag naar de noodzaak en
naar de omvang er van voorshands
nog ter discussie is! — dan zullen
reeds nu de gevolgen voor het ge-
zin en het culturele leven zo nauw-
keurig mogelijk moeten worden af-
getast en worden overwogen hoe
de samenleving in al haar geledin-
gen de nadelige effecten zo goed
mogelijk opvangt.

De Woodbrookers hopen, en ver-
wachten dat deze problematiek
juist in vakbeweging en onderne-
mingsraden leeft en dus uit deze
kringen aandacht zal trekken.

Het maximum aantal deelnemers

is 60; spoedige aanmelding is der-
halve gewenst.
Programma:

Zaterdag: 17 uur opening.
Is continu-arbeid noodzakelijk ?
A. Kloos (gevr.)
Welke gezinsproblemen roept het
op — me j. A. Weidema.

Zondag: Welke verdere sociale pro-
blemen roept continu-arbeid op?
— J. C. M. Beukers.
Hoe vangen we de nadelen op ? —
Discussiegroepen.
J8 uur:' Sluiting - Broodmaaltijd.

Nieuwe Bouwfondswoningen
De n.v. Bouwfonds Nederlandse
Gemeenten heeft aan het aanne-
mersbedrijf Rinkema en Kottman
te Haarlem de bouw gegund van
23 woningen in Zandvoort.

Deze woningen zullen worden ge-
bouwd aan de Troelstrastraat naar
een ontwerp van het arehitectenbu-
reau Maaskant te Rotterdam.

maet tk eh, van fokken,
Vraaggesprekken houden is aardig

Ofschoon ik niet door de redaktie
werd uitgezonden om Karel Appel
te interviewen, heb ik mij toch la-
ten verleiden door de glans, die het
wezen omgeeft van iemand, die de
grote meester- benadert. Als je een
genie opzoekt — zelfs met de be-
doeling hem te interviewen — gaat
iets vansde schittering, die hij bezit,
op je over. En daar ben ik tuk op,
want uit mezelf straal ik niet zo.

Ik heb Karel niet te Parijs opge-
zocht, want hij was in Zaandam,
waar hij experimenteerde met kerk-
ramen en blanke muurvlakken.

In de kerk aangekomen, trof ik
meester Appel midden in zijn werk
aan. Hij stond op een stelling en
beschreef een maagdelijke muur met
een bokkepoot, die hij zo nu en dan
in een pot verf doopte. (Ik mag ver-
onderstellen dat iedereen weet wat
een bokkepoot is).

„Ha, Karel!" zei ik.
Karel keek over z'n schouder naar

me ea bromde: „Zo, ben jij 't
wat kom je doen? Hij ging verder
met het bewerken van de witte
muur.

„O, Karel je lijkt wel gek,"
zei ik, „...je gebruikt kapitalen, on-
derkast en schrijfletters door el-
kaar."

„Weet ik, antwoordde Karel droog,
„il" rommel maar wat!"

„Dit is een kerk, Karel "
„Nou én?" Hij draaide zich

plotseling helemaal om: „Zeg, wat
wil je nou eigenlijk? Ik heb je niet
geroepen laat me met rust, ik
ben bezig. Overal waar jij ver-
schijnt, staat de mensen iets ellen-
digs te wachten!"

„Bedankt voor 't compliment
ik eh rommel ook maar
wat! Ik kom niet voor mezelf. De
redaktie van de Zandvoortse Cou-
rant stuurt mij op je af! (Dat laat-
ste was dus een pertinente leug-en).

Karel trok z'n schouders op en
zei gelaten: „Een interview dus
Wat zei je? Zandvoortse Courant?
Hoe komt die aan zo'n Appel-inte-
resse?"

„Bij ons staan ze voor niets!" zei
ik. „We hebben een actieve Vereni-
ging voor Vreemdelingenverkeer.
Hoe sta je eigenlijk tegenover inter-
views?"

„Net_wa±jezegt.Ikstaerteggn-

over. Maar als 't moet, moet 't en
tenslotte moet jij er van bikken, dus
ga je gang maar!"

„Nou, een kannibaal ben ik niet,"
zei ik, „en overigens zijn appeltjes
meer voor de dorst. Maar ter zake:
besef je eigenlijk dat dit een kerk-
muur is of was? Het was een
mooie witte muur zelfs. Er man-
keerde niets aan."

Karel Appel gaf me hierna weer
gelegenheid zijn rug te beschouwen.

„Luister nou es, Karel, doe niet
zo stug. In je hart vind je 't wat
fijn, dat je straks in Zandvoort
genoemd wordt en als ik er toch
van moet bikken, zoals je zegt, laat
me dan tenminste een smakelijke
maaltijd hebben. Karel werd wat
toeschietelijker en na een vette H,
die hij met een tevreden snauw
op de muur kwakte, draaide hij
zich weer naar mij toe en onder z'n
forse snor zag ik rond z'n mond het
begin van een glimlach.

Je hebt gelijk, zei hij, ik ben een
schurk om je zo te ontvangen! Hij
werd bijna zenuwachtig en daar-
door liet hij de bokkepoot, die hij
net in de menie had gestoken, op
de vloer van "de kerk vallen. Er
vormde zich een grillige oranje-rode
vlek op de planken, waar Karel van
in extase kwam.

Goeie genade, zuchtte hij begees-
terd, wat een kleur... wat een vorm,
wat een lijn

Wat een rotzooi, zei ik.

Karel sprong van de stelling en
voerde een soort vreugdedans om
de menievlek uit. Vraag alles maar
wat je wilt! riep hij buiten adem
uit.

Ik waagde een schot: Waar zitten
ju moeilijkheden, jongen? vroeg ik.

Daar , zei hij en hij wees op de
muur. Ik kan geen wit zien. Ik
speel met kleuren en daar valt wit
altijd aan ten offer. Ja, wit is de
offerande, die ik in heilige schroom
de kunst aanbied. Kleuren zijn mijn
vrienden, wit haat ik. Haat en lief-
de zijn van dezelfde orde en daar-
om heb ik de felle, onbedorven, eer-
lijke kleuren lief en haat ik het
stomme, lijzige en doortrapte wit,
begrijp je?

Natuurlijk, Karel! zei ik monter.
Vertel me eens, wat' voor spiegels
gebruik je voor je zelfportretten?
Scheerspiegels of wellicht nacht-
spiegels ?

Ik gebruik nooit een spiegel, ik
ken m'n eigen smoel.

Juist en eh vind je dat
voldoende motief om 't te schilde-
ren? Je weet dat verf tegenwoordig
nogal prijzig is

Op dat ogenblik kwam de koster
van de Zaandamse kerk binnen. Hij
keek naar Karels werk 011 sloeg de
handen voor het gelaat.

Die jongen is gegrepen door de
kunst! zei Karel.

Ja. hij durft niet meer te kijken,
zei ik. (Do koster sloop de kerk
uit). Iedereen voelt zich gegrepen
denk ik. Wat laat je cle dominee
hiervoor nou betalen?

Karel keek me onthutst aan. Wie
praat er nu over geld? zei hij: Geld
en kunst horen niet bij elkaar. De
kunst is een primitieve behoefte
aan levensexpressie, geld is ook pri-
mitief, maar van een ander soort.
Kunst heb ik lief en geld

Ja, geld haat je, maar jij moet
toch ook bikken, Karel?

Karel raapte de bokkepoot op en
veegde 'm af aan z'n schort.
Weet je nou genoeg? vroeg hij. Ga
nu maar weg, ik heb geen tijd
meer er is nog zoveel wit te
corrigeren

Ik heb de meester toen alleen
gelaten. Alleen met het gehate wit,
dat hem van alle kanten aangrijns-
de.

En toen ik in Zandvoort terug-
keerde, hoorde ik dat de architect
van de kerk en verschillende ker-
keraadsleden niet akkoord jongen
met Karel's wit-bestrijding. Men
heeft hem de smaad aangedaan om
huisschilders de muur weer wit te

Partijen"bereiden zich voor
De plaatselijke politieke partijen
treffen voorbereidingen voor de ge-
meenteraadsverkiezingen, die in het
komende voorjaar zullen plaats-
vinden.

Als eerste loten van de verkie-
zingsboom publiceerden wij reeds
de namen die op de groslijst van
de P.v.d.A. .staan vermeld. De thans
voor deze partij in de gemeente-
raad zitting hebbende leden mevr.
Mol-van Bellen en de heren A.
Kerkman, P. G. van Kuyk, F. W.
Diemer en C. Paap stellen zich al-
len herkiesbaar.

De locale groepering „Zandvoorts
Belang" kwam j.l. donderdag in le-
denvergadering bijeen om de gros-
lijst samen te stellen. Deze lijst
ziet er als volgt uit: 1. J. Koning;
2. D. Petrovitch; 3. H. Hüdering;
4. F. Molenaar; 5. C. Schaap; 6. J.
5. Folkers; 7. mevr. I. Weber-Le-
wis; 8. L. E. G. de Leeuw; 9. C.
Blom; 10. A. Balledux; 11. I. S.
Dikker; 12. C. Kerkman; 13. K.
Troost; 14. J. Paap; 15. Chr. Steen-
ken; 16. P. N. ter Wolbeek; 17. F.
Burgerhout.

De Chr. Hist. Kiesvereniging be-
sloot in haar ledenvergadering met
algemene stemmen de politieke sa-
menwerking- met de Anti-revolutio-
nairë Partij voort te zetten. Men
zal dus, evenals bij de gemeente-
raadsverkiezing van 1953, weer met
een gecombineerde lijst uitkomen.

De definitieve kandidaatstelling
is nog niet bekend, maar aangeno-
men mag worden dat de heren W.
van der Werf f (C.H.U.) en J. W.
Gosen (A.R.) de eerste twee plaat-
sen op de groslijst broederlijk zul-
len delen.

Het is nog niet bekend of Alge-
meen Zandvoorts Belang, de dissi-
dente groepering van de C.H.U., die
zich in 1953 van deze partij los-
maakte, opnieuw aan de verkiezin-
gen zal deelnemen. Wellicht keert
zij .in de schoot van de Unie terug.

Algemeen Zandvoorts Belang
kwam tot stand op initiatief van de
heer S. Slagveld, die een jaar ge-
leden als gemeenteraadslid werd
opgevolgd door de heer L. J. van
der Werff.

De groslijst van de V.V.D. is nog
niet definitief vastgesteld; ook de
lijst van de K.V.P. is nog niet rond.
De laatste zou, volgens welingelich-
te kringen, ingrijpende wijzingen
ondergaan. De heren Corn. Sle-
gers en G. Kol zouden zich niet
meer herkiesbaar stellen.

De nieuwe lijst zou er als volgt
uitzien: No. 1. de heer Lindeman,
2. de heer Burger en 3. de heer
Nooy.

Deze volgorde geven wij onder
voorbehoud aan de lezer door, want
hieromtrent is nog geen beslissing
gevallen.

Wereldkampioenschappen
in Zandvoort?
Aan de Kon. Ned. Wielren Unie is
verzocht de wereldkampioenschap-
pen op de weg in_ 1959 in Neder-
land te organiseren.

Er bestaat grote kans, dat de
wegkampioenschappen op het cir-
cuit van Zandvoort gehouden zul-
leii worden. Binnenkort zullen hier-
over nadere mededelingen worden
gedaan.

Tegen boom
Donderdagmiddag moest in de
Haarlemmerstraat een auto uitwij-
ken voor een loslopende hond, die
plotseling de weg overstak.

De wagen kwam bij deze ma-
noeuvre tegen een boom terecht en
werd aan de voorzijde vrij ernstig
beschadigd. De bestuurster kwam
met de schrik vrij. De politie moest



SPORT en SPEL

Zandvoorlse Bridgeclub
De tweede competitie van de Zand-
voortse Bridgeclub is na een span-
nende stiijd geëindigd. Het koppel
heren Fabel-Stor werd — zoals
verwacht — in de A-lijn kampioen
met een percentage van 332.77%
uit zes wedstrijden. Dit koppel
werd op de tweede plaats gevolgd
door het dameskoppel Fabel-Polak
met 312.95%.

Degradatie naar de B-lijn volgde
voor de koppels fam. van Bckelt
met 288.36% en heren Berrier-Wan-
iia. met 261.19%. Hun plaatsen zul-
len worden ingenomen door het da-
meskoppel Plugge-Zürcher en het
koppel heren van Dartelen-de Jong,
die in de B-lijn resp. op de eerste
en tweede plaats eindigden met
347.92 en 334.57%.

Het dameskoppel Berrier-Stor,
264,81 en fam. Paardebek 251,16%,
verhuizen naar de C-lijn. De open-,
gevallen plaatsen zullen worden be-
zet door twee dameskoppels: Van
Dartelen-Hagen en Bakkenhoven-
clc Jong, die in cle C-lijn 341.70 en
310.49 behaalden.

De twee dameskoppels Notter-
man-Schutte en Baarda-Dröse, oin-
digden op de laatste twee plaatsen
i esp. met 282.12 en 270.83%. Zij
gaan hun geluk nu in de D-lijn
proberen.
In deze lijn eindigden de dames-
koppels Jacobs-van der Werff met
344.03% en Groeneweg-Keur met
334.31% op de eerste en tweede
plaats en promoveerden naar de C-
lijn. De fam. Roetemeijer sloot in
de D-lijn de rij met 240.56%.

Woensdagavond begint de derde
competitie.

Donderdagavond speelt het derde
en vijfde team een viertallenwed-
strijd tegen twee teams van de
Heemsteedse Bridgeclub „Boeken-
rode".

Damnieuws
In groep A zowel als in groep B

van de onderlinge competitie is een
duidelijke spanning merkbaar. De

.gegadigden voor de eerste plaats
in deze groepen worden reeds zicht-
baar, maar er kan, juist in de laat-
ste partijen nog veel veranderen.

Uitslagen groep A:
J. Termes-J. van Dijk 1-1
M. Weber-C. Drayer Sr 2-0
L. v.d. Werff-C. Drayer Jr 0-2

Groep B:
J. Ovaa-G. ter Wolbeek 0-2
F. van Beem-A. Schuiten 2-0
J. v.d. Werff-A. Dekker afgebr.
Th. ter Wolbeek-D. Walter 2-0

telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding

3043, 3044 Politie

2100 Politie (alleen v. noodgevallen).

2345 Gemeente Secretarie

2499 Gem. geneesheer, Julianaweg la

2263, Informatiebureau Vreemdelin-
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein

2424 Autobedrijven „Rinko",
Oranjestraat en Stationsplein.

2231 Boekhandel v/h Esvé,
Grote Krocht 17.

3283 Autorijschool „Zandvoort",
Thorbeckestraat 17.

3492 „Leico", schoonmaakbedrijf
Marn. van St. Aldegondestr. 3

2G076 (02500) Garage Flinleraian
Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

2135 Zandvoortsc Courant, Gcrten-
bachs Drukkery, Achterweg 1.

Baar kunt is heen
Monopole

Dinsdag J, en vrijdag 7 maart: ope-
rettc „Goudhaartje en de Trou-
badour", feestavond van de Han-
nie Schaftschool.

Woensdag 5 maart, 8 uur: film
„Drift in het bloed"

Donderdag 6 maart, 8 uur: film
„Haven der begeerte."

Zaterdag S maart, 8 u.: feestavond
Speeltuinver, „Kindervreugd" in
Zomerlust.

Hotel Souwes
Zaterdags en zondags cabaretpro-
gramma. Orkest: Wim Oly.
Zondags matinee.

Stadsschouwburg, Haarlem
i'alerdag 8 en zondag 9 maart, 8 u.:

Operagez. „Forum" met .Madame
Butterfly'

Donderdag 13 maart, 8 uur: Toneel-
groep „Theater" met „Plantage

K.J.C. „Noord"
De laatste ronde van de maand fe-
bruari bi'acht aan H. Bol de over-
winning met 20091 punten.
2. Mevr. Bol-Groen 19735 punten;
3. D. Lef f erts 19382 punten; 4. me-
vrouw Roest 19312 punten.

K.J.C. „Zandvoortmeeuwen"
Het oudste lid van K.J.C. Zand-
voortmeeuwen, de heer A. Kees-
man, is met 26108 punten kampioen
geworden van de maand februari.

No. 2 werd P. Schaap met 25747
punten en de derde prijs ging naar
P. van Koningsbruggen met 25443
punten. De marsenprijs is behaald
door L. Paap met 14 marsen.

Plezier met draaimolen
Op zaterdag 5 april organiseert de
Zandvoortse Korfbalclub in „Zo-
merlust" haar jaarlijkse feestavond.
Het programma zal worden ver-
zorgd door het cabaretgezelschap
„De draaimolen" onder leiding van
Wil Kouw.

Leden van de Arnhemse korfbal-
vereniging „Ontspanning na in-
spanning", die de Paasdagen in
Zandvoort doorbrengen, zullen deze
avond bijwonen.

WONINGRUIL
Nieuwe 4 kamerbovenflat,
schitt. uitz. rondom aan
Rijksweg no. l te Naarden
voor iets derg. te Zandv.
Br. nr. 1801 bur. Z. Crt.

VACANTIERUIL
Aangeb. v.d. mnd juni in
Diepenveen landhuis met
gr. tuin in bosr. omg., 7
slaappl. Gevr. woning -in
Zandv. nabij strand en
station, min. 5 sl.pl. Br.
nr. 1803 bur. Z. Crt.

Voor AUGUSTUS GEVR.
l of 2 KAMERS m. gebr.
v. keuk. Br. m. pr. J. E.
Brunner, Vechtstraat 173,
telef. 020-728656.

GEVR. van 9-30 aug. eenv.
gem. 2 pers. ZIT-SLAAP-
KAMER m. keuk. of gebr.
Aanb. nr. 1802 bur. Z. Crt.

TE KOOP: Engelse KIN-
DERWAGEN, wit.
Zandvoortselaan 17.

TE KOOP: z.g-.a.n. RA-
DIOTOESTEL; SALON-
KAST. Van Steen, Brede-
rodestraat 30.

TE KOOP: 2-ZITSBANK-
STEL met tafel en 4 stoe-
len. Thorbeckestr. 26, tel.
3783

VERLOREN: WIELDOP
met spaken van Peugot
403. Teg. bel. ter. te bez.
Sneiders, Brederodestr. 138
Telefoon 3835,

GEVR.: WERKSTER of
HULP voor halve dagen.
Kostverlorenstraat 131

WERKSTER GEVR. voor
l of 2 ocht. of midd. p.vv.
Mevr. Beek, Dr. Gerke-
straat 145

MEISJE (20 j) b.z.a. voor
de middaguren, ev. tot 8 u.
Br. nr. 1804 bur. Z.Crt.

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Zaterdag 8 en
zondag 9 maart, 8 uur

Rotterdams Toneel

Goede reis
Woensdag 12 mrt, 8 u.

Operages:. „Forum"

Madame Butterfly
Donderd. 33 mrt, 8 uur

Toneel gr. „Theater''

Plantage
Tamarinde

Pr. ƒ 1,25 t/m ƒ 5 (a.i.)
.Verk. op speeld. en 2 dg
erv. v. 10-3 u. Na 12 u.
tel. Coupons geldig.
Pr. van opera: ƒ 2 t/m
ƒ 6 (a.i.)
Coupons niet geldig.

Speeltuinvereniging ,.
„KINDERVREUGD"

Feestavond
op zaterdag 8 maart 1958
in „Zomerlust"
Aanvang 8 uur.
Operette, muziek, ballet

Optreden van de accordeo-
nist Rlen du Moité, Neder-
lands jeugdkampioen 1957.

BAL NA tot 2 uur
Dansmuziek door het
dansorkest Ecl. Williams
Entree ƒ l nietleden ƒ 1,20

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62 - Telef. 2263

Heel 't gezin heeft
belangstelling

voor de
ZANDVOOBTSE

COURANT
Profiteert van de
publiclteitswaarde

die daarin gelegen
Is

De lezers van ons
blad weten dat
wonen in Zand»
voort mede
betekent: de
Zandv.Courant
lezen!
Administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135

Partij van de Arbeid - Afdeling Zandvoort
OPENBARE BIJEENKOMST
op vrijdag ï maart a.s. 's avonds 8 uur
in Zomerlust, Kosterstraat 5

Sprekers:
A. P. N. PIELAGE, voorz. Gewest Noordholland-Zuid
van de P.v.d.A. en voorz. Katholieke Werkgemeen-
schap in de Partij v.d. Arbeid, afd. Haarlem.
Onderwerp: „Verkiesingen 1958".
Mr. W. GLASTRA, voorzitter-Prot.-Christehjke Werk-
gemeenschap in de P.v.d.A. voor Gewest N.H.-Zuid.
Onderwerp: „Christendom en socialisme - Botsing of
ontmoeting".
W. THOMASSEN, burgemeester van Zaandam.
Onderwerp: „NoordJiolland vandaag en morgen".
Gelegenheid tot het stellen van vragen.
Toegang vrij voor iedereen boven de 18 jaar.

Wedstrijden in aantocht

Sinds cle vorige opgave van wed-
strijden op het circuit van Zand-
voort zijn in het programma ver-
schillende wijzigingen gekomen en
bijvoegingen geboekt. De tot op he-
den complete lijst volgt hieronder.

23 maart: wielrennen „De Spar-
taan"

30 maart: Training motorenners
K.N.M.V.

7 april: autosprinsts XIV. R.A.C.-
West.

13 april: traning motorrenners
K.N.M.V.

16 april: klassementsproef Europe-
an Economy Run. KDAK/KNAC.

19 april: coureurscursus o.l.v. Neu-
bauer. N.A.V. /

20 april: idem.
30 april: internationale Tulpen-

rallye races. R.A.C. West.
15 mei: Vespa-rallye. Vespa-club.
24 en. 25 mei: traning Grand prix.

K.N.A.C.
26 mei: Grote prijs van Nederland.

K.N.A.C.
8 juni: Motorcross Zandvoort. Ter-

reinraces. M.C. Zandvoort.
22 juni: amateurkampioenschappen

wielrennen Ned. K.N.W.U.
29 juni: Sterrendag. R.A.C.-West.
5 juli: Training sportwagens. NAV.
6 juli: Nationale sportwagenraces.

N.A.V.
13 juli: Prix Benelux. M.G. Clubs.
20 juli: Sterrendag motorrijders.

K.N.M.V.

Huishoudbeurs
in de hoofdstad
van 24 maart t/m 2 april

Op maandag 24 maart a.s. zal in
het Amsterdamse RAI-gebouw de
13e Internationale Huishoudbeurs
geopend worden.

Voor de eerste maal loopt deze
beurs van maandag tot en met de
tweede daarop volgende woensdag;
zulks om de bezoekers uit de pro-
vincie meer gelegenheid te bieden
naar de hoofdstad te komen.

Ook dit jaar heeft de Huishoud-
beurs een aantal zwaartepunten: in
het hart van de grote zaal een groot
voorlichtingscentrum „Het Huis
waarin wij wonen", gewijd aan de
woninginrichting; een overzichte-
lijke salon van naai- en breimachi-
nes, een afdeling „Doe 't Zelf", een
campingshow, een 2e expositie „De
Wereld van het Kind".

Door samenwerking van de Huis-
houdbeurs en een firma die behang-
selpapier produceert, kregen de
leerlingen der lagere scholen een
kans ontwerpen te maken voor een
nieuw kinderkamerbehang; een des-
kundige jury zal de inzendingen be-
oordelen en het beste ontwerp zal
t.z.t. worden geproduceerd. Samen-
werking van Huishoudbeurs en een
meubelfabriek leidde tot een wed-
strijd onder jonge meubelontwer-
pers, die hun ideeën voor nieuw
meubilair op papier mochten zetten.
De beste ontwerpen zullen worden
gerealiseerd en op de beurs te zien
zijn.

Dagelijks zullen de bezoeksters
kunnen genieten van verschillende
modeshows, zowel van normale
voorjaars- en zomerkleding als van
bad-, strand- en sportieve kleding.

1 augustus: traning sportwagens
en motoren. K.N.A.C/K.N.M.V.

2 augustus: idem.
3 augustus: nationale sportwagen-

en motorraces.
10 augustus: Prof kampioenschap

Wielrennen Nederland. KNWU.
29 augustus: Training motoren en

zijspannen. K.N.M.V.
30 augustus: idem.
31 augustus: internationale motor-
en zijspanraces. K.N.M.V.
7 september: autosprints XV.

R.A.C. West.
28 sept.: clubdag N.A.V. Sportwa-

genraces. N.A.V.
12 oktober: traditierit III. P.A.C.

Deze zomer zal het 10 jaar gele-
den zijn dat het circuit geopend
werd met de race voor leden van
de British Racing Drivers Club.

Plannen tot viering van deze dag
zijn in voorbereiding.

Zilver voor
25-jarig lidmaatschap

De plaatselijke afdeling van de
Algemene Bond van Ambtenaren
hield vrijdagavond in Ons Gebouw
een druk bezochte jaarvergadering.

De periodiek aftredende bestuurs-
leden R. Korver, secretaris, L. H.
Cohn, 2e voorzitter, K. Paap, 2e se-
cretaris, C. Koper, 2e-penningmees-
ter, W. Harting, J. Keesman en P.
Pijper werden met algemene stem-
men herkozen.

Bij de verkiezing van een kascon-
troleeommissie werd de heer J. de
Muinck benoemd. Hij neemt de
plaats in van het aftredende lid,'de
heer R. Huizing.

Hierna volgde de uitreiking van
het zilveren- insigne met toebehoren
door het hoofdbestuurslid, de heer
Ten Brink uit Den Haag, aan de
heer G. Terol wegens het 25-jarig
lidmaatschap van het N.V.V.

De toespraak van de heer Ten
Brink ging vergezeld van een ge-
schenk aan de echtgenote van de
jubilaris. De voorzitter van de af-
deling, de heer F. de Jong, bood
de heer Terol een portemonnaie en
zijn vrouw een doos bonbons aan.

Borden voor veilig rijden
Situatie is nog verward

Reeds 37 Nederlandse gemeenten hebben tot dusverre 50 km-borden
bij de grens van de bebouwde kom geplaatst, terwijl een honderdtal
gemeenten binnenkort gehoor zal geven aan het verzoek van de AN
WB om tot plaatsing over te gaan. Dit blijkt uit een zojuist door de
ANWB ingestelde enquête.

Zoals bekend drong de ANWB er
reeds vóór de invoering van de
maximumsnelheid op aan dat de
grens van de bebouwde kom duide-
lijk zou worden aangegeven.

De Bond adviseerde hiervoor het
internationaal erkende bord ,50 km'
(wit veld, rode rand, zwart op-
schrift) te gebruiken. De minister
van Verkeer en Waterstaat was
hier aanvankelijk tegen gekant,
doch in december j.l. deelde hij in
zijn Memorie van Antwoord aan de
Tweede Kamer mede „dat het, We-
genverkeersreglement zich nie't te-
gen plaatsing van dergelijke borden
verzet en dat zulks, als een duide-
lijke aanduiding (met name voor
vreemdelingen), zelfs aanbeveling
verdient".

Naar aanleiding hiervan herhaal-
de de ANWB vorige maand zijn
verzoek aan de Nederlandse ge-
meenten om tot plaatsing over te
gaan. Teneinde een overzicht te
krijgen van de toestand werd aan
iedere gemeente verzocht mede te
delen of reeds dergelijke borden ge-
plaatst waren, en zo niet, of tot
plaatsing overgegaan zou worden.

Uit de tot dusverre binncngeko-
men antwoorden blijkt dat het beeld
over het gehele land zeer verward
is. Een groot aantal gemeenten zei
nog geen beslissing te hebben ge-
nomen, andere antwoordden dat de
borden geplaatst zouden worden
zodra het Wegenverkeersreglement
dienovereenkomstig gewijzigd zou
worden, weer andere wilden wel
borden plaatsen maar hadden geen
geld beschikbaar.

Bij de 37 gemeenten die de bor-
den wél geplaatst hebben, w.o. de
gemeente Zandvoort, zijneer 11 die
ook liet einde van de bebouwde kom

hebben aangegeven, hetzij door een
bord ,50 km' met een diagonale
streep, hetzij door het internatio-
naal erkende witte ronde bord met
zwarte diagonale streep.

Van de 100 gemeenten die tot dus
verre toegezegd hebben dat zij aan
het ANWB-verzoek zullen voldoen,
zullen er 27 ook dit laatste bord
plaatsen om' het einde van de be-
foouwde kom aan te geven.

Een onafhankelijk
blad:

De
ZandvooHtse

• Verschijnt 2 x per week
9 Dus actueel
• Objectiefscritisch
9 Vaste medewerkers

Wordt gelezen door het groot*
ste deel van het Zandvoorlse
publiek.

Ook door U?
Zo niet:
Abonneert U dan NU!

De Zandvoorise Courant
Achterweg l
Telefoon 2135

Batiaï Wereldgeloof
Wij herinneren U aan de le-
zing:

„Omvang en begrenzin-
gen van de menselijke
kennis"
op woensdag 5 maart, 8 uur
in hotel „Meijershof" Burg.
Engelbertsstraat 70

Het oosten in kleuren
De Chr. Besturenbond .geef t op-vrij-
dag 14 maart voor leden en belang-
stellenden een filmavond in Zomer-
lust. De christelijke filmactie C.F.
A. heeft voor deze bijeenkomst de
Italiaanse film „Het verloren conti-
neut" beschikbaar gesteld.

Een filmreis in kleuren langs de
Indische Archipel en verscheidene
Aziatische landen.

Inwoners
op provinciale groslijst

Op de candidatenlijsten voor de
provinciale verkiezingen komt de
heer W. M. B. -Bosman, gemeente-
secretaris, op de lijst -van de Katho-
lieke Volkspartij in de kieskringen
VI, Haarlem, Vu, Velsen, VIII,
Nieuwer Amster IX en Hilversum
op de twaalfde plaats voor.

In de kieskringen Haarlem en
Velsen staat de heer G. Tates op de
lijst van de V.V.D. op de vijfde
plaats.
In de kieskring Haarlem vermeldt
de lijst van de Anti-Revolutionaire
Partij drie inwoners van Zandvoort.
Op de vierde plaats staat de heer
P. Brune, op de veertiende plaats
de heer J. W. Gosen en op de negen-
tiende plaats de heer J. H. Steets-
kamp.

Op de lijst van de Christelijk His-
torische Unie komt op de derde
plaats de heer K. C. van der Mije
en op de zeventiende plaats de heer
V/, van der Werff.

Geel-Blauw-avond
J.l. zaterdag werd door de suppor-
tersvereniging „Geel-Blauw" in ho-
tel Keur een bijeenkomst georgani-
seerd die door de heer E. Kerkman
in zijn openingswoord een „familie-
avond" werd genoemd.

Het X Y Z-cabaret trad deze
avond met een goed verzorgd pro-
gramma voor de supporters op.

,,The Medley Stars" zorgden voor
de dansmuziek.

Olie op afstand houden
De laatste weken treft men op het
strand tal van vogels aan de
het slachtoffer zijn geworden van
door zeeschepen geloste olie. Niet
alleen de vogels staan bloot aan de-
ze olieplaag, maar ook de strand-
bezoekers, die hun strandwandeling
moeten bekopen met bedorven
schoeisel en kleding.
Waarschijnlijk komt aan dit euvel
binnenkort een einde.

De Tweede Kamer der Staten Ge-
neraal zal over enkele weken een
verdrag ratificeren dat in 1954 in
Londen werd gesloten tussen 32
landen.

In deze internationale overeen-
komst is o.m. de bepaling opgeno-
men, dat schepen binnen 50 mijlen
uit de kust geen olie mogen lozen.

Voor de Noordzeekust werd in.
de overeenkomst een afstand van
100 mijl vastgesteld.
In het zuidelijk deel van de Noord-
zee is het olielozen geheel verboden.
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Touring Zandvoort wil

Vaste vuurwerkavond
Meermin in de smaak van buitenland en KLM

Woensdagavond j.l. kwamen de begunstigers van Touring Zand-
voort — daartoe uitgenodigd door het dagelijks bestuur — onder
voorzitterschap van mr. H. M. van Fenema in vergadering bijeen.

In zijn openingswoord maakte de voorzitter met vreugde gewag van
de grote opkomst der begunstigers, uit wier midden candidaten zouden
gekozen worden voor de opengevallen plaatsen in het Algemeen be-
stuur. (Vacatures Bouwes en Hulst) . De gekozen personen zullen aan
het College worden aanbevolen. Na een min of meer verwarde stem-
ming — via herstemmingen en protesten uit de zaal! — werden de
volgende heren aanbevolen: N. Bouwes, Paber en Bernsen.

De heer H. Hugenholtz hield ver-
volgens een causerie over Touring
Zandvoort en hij deelde mede dat
het aantal begunstigers zich sedert
de oprichting van de stichting aan-
zienlijk had uitgebreid en thans op
ongeveer 600 staat. Deze groei is
trouwens niet alleen plaatselijk. Se-
dert 1949 zijn de deviezeninkomsten
voor Nederland als gevolg van het
toerisme stelselmatig toegenomen.
Spr. gaf de volgende cijferreeks: 95
miljoen, (1949) 160 miljoen, (1953)
188 miljoen, (1954) 200 miljoen
(1955) 230 miljoen (1956) en 265
miljoen (1957). Dit laatste cijfer
is belangrijk hoger dan de op-
brengst aan deviezen uit de natio-
nale industrie „de bollenhandel"!

Dat de badplaats steeds moet „ge-
propageerd" worden, achtte spr.
een gebiedende eist en hij wees in
dit verband op de film, die in het
buitenland zo'n groot succes heeft
geoogst. Dat de middenstand hier
direct de vruchten van plukt, is dui-
delijk. 70 % van de bestedingen der
buitenlanders komen ten goede aan
aangesloten JHoreca-bedrijven. De
neringdoende middenstand toucheert
hiervan om en nabij 10 %. Wat de
hotels betreft, deze betrekken voor
ongeveer 35 % van hun omzet bij
do middenstanders.

Het succes van de 'folders, die ook
in het buitenland verspreid zijn,
geeft het bestuur van de Stichting
aanleiding hiermede ook dit jaar
door te gaan. „Op stapel" staan
15.000 plattegronden van Zandvoort,
30.000 propagandafolders en 40 dui-
zend circuit-folders. , De bekende
lokkende zeemeermin is met name
in het buitenland gunstig ontvan-
gen. De K.L.M. bestelde hiervan 250
stuks voor haar kantoren in de Ver-
enigde Staten.

Wat het zomerprogramma van
Touring Zandvoort betreft, achtte
spr. het te weinig dat er maar één
vuurwerk zou worden gehouden. Ge-
tracht wordt voldoende gelden bij-
een te krijgen om een serie vuur-
werken te kunnen aanbieden, waar-
bij spr. vaststelde dat het prettig
zou zijn een vaste .vuurwerkavond'
(zoals dat b.v. in Scheveningen het
geval is) te organiseren. Vuurwer-
ken kosten echter geld en Nou
ja, in ieder geval zal er naar ge-
streefd worden ten minste vier of
vijf vuurwerken te geven in het ko-
mende seizoen. Aan het bestuur van
de Z.H.V., de Hanze en Ons Belang
is een bijdrage verzocht.

De duur van het seizoen strekt
zich niet slechts meer uit tot drie

Vaart achter kampeerplan
Het bestuur van de stichting Ken-
nemer Sportpark zet vaart achter
haar plannen om voor het a.s. sei-
zoen gereed te zijn «net het stichten
van een kampeerterrein aan de
Kennemerweg.

Vrijdag 21 maart vindt een aan-
besteding plaats voor het bouwen
van een kantoor voor de kamplei-
ding en twee toiletgebouwen. Het
stichtingsbestuur verwacht dat be-
gin april met de werkzaamheden
zal worden begonnen.

Vergadering kustbrigades
De kustbrigades zijn door de con-
tactcommissie van de Kon. Ned.
Bond tot het redden van drenkelin-
gen voor een bijeenkomst uitgeno-
digd op zaterdag 15 maart in Haar-
lem.

Bij de bestuursverkiezing stelt de
voorzitter, de heer P. van der Mije,
lid van het hoofdbestuur en ere-
voorzitter van de Zandvoortse red-
dingsbrigade, zich herkiesbaar.

Spelen in Hillegom
; De toneelvereniging „Op hoop van
"zegen" heeft een uitnodiging van de

afdeling Hillegom van de P.v.d.A.
om op-OL mei a.s. het blijspel „Geor-
ge en Margeret" op te voeren aan-

, vaard.

zomermaanden. De ervaring heeft
geleerd dat vooral de Duitse bezoe-
kers neiging vertonen ook buiten
de geijkte seizoenmaanden in Zand-
voort te verblijven, met het doel te
„kuren". Dit schept tevens de vraag
naar andere en betere recreatiemo-
gelijkheden, want het oude gezegde
„Als de zon schijnt, is Zandvoort
binnen!" gaat eigenlijk niet op.want
dan'is het in andere toeristencentra
ook mooi weer. Zandvoort moet dus
— om voor te komen — een extra
schepje er op gooien. Spr. hoopte
tenslotte dat de Stichting Touring
Zandvoort medewerking zal blijven
ontvangen. Dit is een Zandvoorts
belang en tevens een belang voor de
middenstandsbedrijven.

Verschillende begunstigers gre-
pen de geboden gelegenheid aan om
na de woorden van de heer Hugen-

holtz vragen te stellen en suggesties
te geven.

De heer P. Waterdrinker hield
een enthousiast betoog over de ver-
houding Touring Zandvoort-midden-
standsbedrijven. Hij zeide o.m. dat
het niet te pas kwam dat — zoals
helaas nog al te vaak gebeurt —
toeristen worden „overvraagd" en
dikwijls ongehoorde prijzen moeten
betalen omdat ze gasten zijn!

Spr. wekte de aanwezigen op het
werk van Touring Zandvoort meer
te steunen.

De heer Slegers meende dat het
mogelijk moest zijn uit de midden-
standsverenigingen ƒ 1500 als bij-
drage te krijgen, indien zij alle —
zoals de Hanze heeft besloten —
ƒ 3,— per lid bijdragen.

Een bezoekster van de vergade-
ring klaagde haar nood over het
groot aantal honden, dat het strand
nog iedere zomer onveilig en vuil
maakt.

Br zou een algemeen verbod moe-
ten komen om honden mede te voe-
ren naar het strand. De heer Hu-
genholtz vreesde dat een al te rigo-
reus optreden van de politie in deze
moeilijke kwestie, veel Amsterdam-
mers zou afschrikken naar Zand-
voort te komen. Deze dagjesmensen
nemen nu eenmaal hun hond mee
als het hele gezin naar het strand
gaat. (Wat denkt men van een hon-
den-bewaarplaats ? Verslaggever).

De heer E. Nooy meende dat men
niet al te zeer de winkeliers moest
belasten, want deze mensen — le-
den van de straatverenigingen —
getroosten zich al heel wat uitga-
ven voor de jaarlijkse feestverlich-
ting. ,
Na deze gedachtenwisseling sprak
mr. H. M. van Fenema een kort
slotwoord. H.W.

HIER STAAT UW BRIEF
Het is jammer _dat> de lezer deze Jcop slechts-sporadisch_aantreft in de,
krant. Want de-neiging tot het schrijven van ingezonden stukken is in
ons land niet groot.
Dat is jammer, want daardoor wordt het karakter van de krant als
„publieke tribune" geschaad.

De Nederlander schrijft niet gauw
een ingezonden stuk. En degenen
die het wel graag doen, vormen
vaak de schrik van de redacties. De
lieden, die aanstonds geneigd zijn
in de pen te klimmen, zijn meestal
niet zij, die stem geven aan wat
leeft onder het publiek. Het zijn de
extremisten, de vechtjassen, die
stokpaardjes berijdei's, die het eerst
geneigd zijn via een ingezonden
stuk hun mening kenbaar te maken.

Vooral bij het nieuwsblad zul
men véél vaker een andere houding
ontmoeten. Dan zegt iemand in een
persoonlijk gesprek met een redac-
tielid: Jullie moest eens hier of
daar over schrijven! Antwoordt
men dan met: schrijf er zélf "eens
over! dan trekt de man zich meteen
terug. Dat is niets voor hem. Hij
kan dat zo niet. Hij is het niet ge-
wend. Er komt niets van.

Een andere kant van de zaak is
de ondertekening van de ingezon-
den stukken.

Wij sluiten ons aan bij hen die
hiervoor hebben gepleit en het sig-
neren van ingezonden artikelen een
goed en noodzakelijk ding achtten.

Maar in de praktijk is het hand-
haven van dit standpunt niet een-
voudig, met name in kleine gemeen -
schappen, waar iedereen iedereen
kent, is men vaak huiverig zijn
naam onder zijn mening te zettsn.

Wanneer die mening de moeUe
waard is en de krant aan haar doel
wil blijven beantwoorden: publieke
tribune te zijn, zal er in zo'n geval
een oplossing moeten worden ge-
vonden die zowel voor de schrijver
als de lezer bevredigend is.

Buiten onze landsgrenzen is men
in dit opzicht vlotter en minder
door vooroordelen gehandicapt. Be-
roemd is de rubriek Ingezonden
Stukken van de Times. Zelfs ge-
kroonde hoofden en vooraanstaande
regeringspersonen, Engelsen maar
ook buitenlanders, vinden het niet
beneden hun waardigheid middels
een ingezonden stuk het publiek op
de hoogte te stellen van feiten sen
inzichten.

Toen Koningin Victoria zich na
de dood van haar gemaal Prins Al-
bert opsloot in haar rouw en zich
jarenlang niet liet zien, ontstond
daarover ontevredenheid. De konin-
gin schreef toen een ingezonden
stuk in de Times, waarin zij haar
onderdanen vroeg om begrip voor
haar houding.

De Times is dan ook zeer kies-
keurig, want zij heeft een stand op

te houden. Bekend is het plaatje ui
Punch van de man die in zijn cluo
met diep ontzag door alle leden
wordt aangestaard, terwijl een
nieuwkomer fluisterend wordt inge-
licht. „Hij heeft een ingezonden
stuk in de Times geplaatst gekre-
gen"!

Wanneer men de Amerikaanse
bladen leest, ziet men hoe vogels
van diverse pluimage en met diver-
se inzichten regelmatig commen-
taar leveren op redactionele artike-
len, prijzend dan wel lakend. En
hoe telkens weer de man opduikt,
die de schrijver op een onjuistheid
heeft betrapt en daarvan door een
ingezonden stuk blijk geeft!

In ons land schijnt men de krant
minder serieus te nemen. Men gooit
er ook bij de krantenmensen zelf
wel eens met de pet naar, maar dan
is men reeds verrast wanneer
iemand opbelt met de boodschap,
dat de redactie mis is geweest. De-
ze correctie via een ingezonden
stuk te doen geschieden, daar voelt
men in de meeste gevallen niet
voor, tenzij men de eigen belangen
door de publicatie geschaad acht.
Deze afkeer van het schrijven van
ingezonden stukken is allereerst te
danken aan onze volksaard. Niet al-
leen treden wij niet gaarne in de
openbaarheid ,maar we hebben ook
gauw onze kritiek klaar op men-
sen die het wél doen.

Zoals het op vergaderingen meest
al enkelen zijn, die het woord voo-
len (en maar al te dikwijls dezelf-
den!), zo zijn er ook maar weinig
mensen die er zich aan wagen, hun
inzichten in druk te doen weerge-
ven. Wel komen ze soms maanden
later in een privé-gesprek met hun
bezwaren. En als men dan zegt:
had er dan eens over geschreven!
dan is het antwoord een veelzeg-
gende blik en een schouderophalen.
Een ingezonden stuk schrijven, dat
moet een ander maar doen!

Het is jammer, dat het ingezon-
•den stuk in Nederland nog geen
burgerrecht verkregen heeft en dat
het wanneer men het al eens ont-
vangt, nog zo vaak betrekking
heeft op ondergeschikte zaken.

Het ontbreken van de animo voor
de rubriek ingezonden stukken
heeft echter behalve de volksaard
nog een andere, bedenkelijker oor-
zaak: overheid en bevolking staan
te ver van elkaar af. Men kan de
dingen niet meer bekijken. Men be-
rust in het „wat de autoriteiten wij-
zen, moeten wij prijzen". Men mop-
pert in stilte en wordt onverschil-
Hg.'Men is van mening dat er toch
niets aan te doen valt en waarom

popt'efc U g&du&dCg.

Diplomaten van de
oude stempel heb-
ben vaak de klacht
geuit dat het huidi-

ge diplomatieke
overleg te gemeen-
zaam is, te veel

openbaar en te weinig intiem om
vruchten te kunnen afwerpen. Al-
leen in afzondering van de buiten-
wereld kunnen de besprekingen rij-
pen en tot een duurzaam resultaat
leiden. Volgens hen is het gebrek
aan beslotenheid er de oorzaak van
dat 'de huidige diplomatie is ont-
aardt In een propaganda-apparaat
voor de politieke zaak die men
voorstaat.

De subtiele en breekbare Jcunst
van het overleg wordt hardhandig
doorkruist door de moderne com-
niunicatieiniddelen die hun neus*
steken in de confertentïezalen en
voortdurend uit de school klappen.

Voor de voorstanders van de
oude diplomatieke manieren vormt
de wekenlange briefwisseling tus-
sen de staatshoofden van Oost en
West hierop wellicht een gunstige
uitzondering. Weliswaar werd de
inhoud van verscheidene brieven
openbaar gemaakt maar het hand-
schrift der diplomaten prikkelde de
TV- en filmreporters niet hun len-
zen te openen. Zij zijn op zoek
naar groter wild dan briefpapier en
envelop.

Dit heeft de toon der brieven en
de sfeer waarin de briefwisseling
plaats vond niet onberoerd gelaten.
Door de afwezigheid van blitalicht
en filmlampen voelden de schrij-
vers zich ontslagen van publieke
manifestaties en imponerende slo-
gans. Voor het grote publiek was
aeze briefwisseling tussen dt
staatshoofden weinig spectaculair,
voor de diplomaten moet het een
ongekende sensatie geweest zijn
hun gedachten en inzichten weer
tcvis aan Tiet pajsi&i toe te vertrou-
v.'en inplaats van aan het bioscoop-

journaal.
Nu de briefwtseling over het liou-

den van een top-conferentie tussen
de voornaamste regeringsleiders
haar einde schijnt te naderen, mag
men enige bescheiden resultaten
constateren.

In de eerste plaats heeft men er
mee bereikt dal de voorgenomen
samenkomst op hoog niveau niet
het aanzien krijgt van de allerlaat-
ste en beslissende. Er bestond een
reëel risico dat die conferentie als
het beslissende moment zou wor-
den beschouwd door een bezorgde
en bevreesde wereld — slaagde zij,
dan zou het vrede zijn; faalde zij,
dan stond de derde wereldoorlog
voor de deur.

De see van brieven heeft dit ri-
sico weggespoeld.
Men begrijpt nu wel dat van de top-
conferentie, als deze dit iaar wordt
gehouden, wonderen noch rampen
•moeten worden verwacht. Een twee-
<fe resultaat is dat de bijeenkomst
•m geen geval overhaast zal worden
gehouden.

Moskou had aanvankelijk maart
of april als streefdatum voor de
samenkomst geopperd, maar houdt
daar niet langer aan vast. Het wen-
ten is bereid ten aanzien van som-
mige punten het been wat te strele-
ken.

De ouderwetse maar vaak zo
nuttige diplomatie schijnt haar
rechten, althans voor dit ogenblik,
te hernemen.

Het zou echter overdreven zijn de
thans gemaakte vorderingen louter
en alleen toe te schrijven aan het
losschroeven van de vulpen en het
hanteren van de schrijf-map. Maar
papier en inkt zijn, zoals men weet
geduldig. Het is wellicht dit ge-
duld waarop Talleyrand doelde, toen
hij opmerkte dat afwachten en goe-
de trouw de voornaamste ingrediën-
ten zijn bij politieke transacties,
•want hierdoor alleen krijgen, zij
vastheid en duurzaamheid.

Goudhaartje en de Troubadour
werd opgevoerd door leerlingen van Hannie Schaftschool

J.l. dinsdagavond werd in Monopole door de Hannie Schaftschool een
feestavond gehouden. Ter gelegenheid van deze feestelijke bijeenkomst
werd door de leerlingen van de school de jeugd-operette „Goud-
haartje en de troubadour opgevoerd«

Het hoofd van de Hannie Schaft-
school, de heer Van Ekeren, deelde
in zijn openingswoord mede dat
burgemeester Van Fenema en ver-
scheidene leden van het gemeente-
bestuur verhinderd waren de feest-
avond bij te wonen. De heer Van
Ekeren wees op de grote ijver en
toewijding die de diverse commis-
sies aan de dag hadden gelegd bij
het instrueren en instuderen van de
kinderoperette. Tijd noch moeite
werden hiervoor gespaard.

Hij bracht de dames en heren
voor hun voortreffelijke werk zijn
welgemeende dank.

„Goudhaartje en de troubadour"
is een aardige operette, echt voor
kinderen geschreven met een min
of meer gedistingeerde muziek van
Geertruida van Vladeracken (1880-
1947), leerlinge o.a. van Bernard
Zweers voor compositie.

Bij het opgaan van het doek za-
gen wij een dorpsplein waar een
leuk feest werd gevierd en een gast
ten tonele verscheen.

Deze gast was een troubadour,
aangekondigd door herauten met
een trompetter, die dit instrument
op bekwame wijze liet schallen. De
troubadour speelde zijn rol met
overtuiging en sprak vooral de
woorden duidelijk uit.

Onder de zes vriendinnetjes, die
eveneens op het feest waren, dacht
de troubadour Goudhaartje te vin-
den, maar toen hij het meisje van
zijn verlangen niet kon ontdekken,
hoopte hij haar op een volgend len-
tefeest te ontmoeten. Goudhaartje
blonk uit door haar vrije spel en
haar zuivere zang.

zal men zich dan nog inspannen?
De kloof tussen overheid en pu-
bliek wordt door het ontbreken van
een appèl uit het publiek steeds
groter en dieper. De eigen opinie
reserveert men voor de bittertafel.

Dit is een verschijnsel, dat de
krant, die aan de openbare mening
vorm kan geven en rekenschap vra-
gen ,vaak met lede ogen aanziet.

Het tweede bedrijf speelde in het
bos van het tovervrouwtje. Dwaal-
lichtjes, paddestoelen, elfjes en ka-
bouters maakten hier en daar een
aardig effect. Het tovervrouwtje
was voortreffelijk in haar spel, doch
haar zang schoot in zuiverheid wel
eens te kort.

Het derde bedrijf speelde in een
zaal van het stadhuis. Er werd
feest gevierd en gedanst. De gas-
ten werden door de ceremoniemees-
ter de zaal binnengeleid. Hij deed
dit op werkelijk komische wijze,
zodat het publiek in schaterlach
uitbarstte.

De dansjes ingestudeerd door de
heer J. A. B. van Pagée deden het
zeer goed.

Aan het slot van het feest vindt
de troubadour zijn Goudhaartje.
Met een kranig gezongen slotkoor
werd het feest besloten.

Alle andere kinderen hebben met
veel enthousiasme aan de operette
medegewerkt. Het geheel stond on-
der bekwame leiding van de heer
G. Loogman en de pianobegeleiding
(op een mooie Blüthner) werd door
mevrouw A. Walhout muzikaal en
nauwkeurig gespeeld.

De zaal was uitverkocht en we
hopen dat deze hedenavond — want
dan wordt de operette nog eens
opgevoerd — eveneens zo goed be-
zet moge zijn.

Ik mag niet verhelen, dat de pau-
zen tussen de verschillende delen
wel wat erg lang waren. Dit deed
aan het verband tussen de bedrijyen
ongetwijfeld afbreuk.

JAC. BONSET

Spreker kan niet komen
De voor vrijdag 14 maart a.s. aan-
gekondigde avond van het Instituut
voor Arbeiders Ontwikkeling waar
het onderwerp „Ruimtevaart" zou
worden behandeld kan niet door-
gaan.

De spreker voor deze avond, de
heer Wormgaar heeft wegens ver-
bintenissen- elders van zijn voorge-
nomen spreekbeurt moeten afzien.



Mensen en zaken
Problemen van het ogenblik

Terwijl overal In de wereld span-
" ningen, grote en kleine problemen

en meningsverschillen de aandacht
van de betrokkenen bezig houdt,
draait die wereld nochtans rustig
door, ofschoon velen beweren dat
moeder aarde het niet lang meer
zal maken. Nu komt het bij een
dergelijke uitspraak- niet op een
paar duizend jaar aan. En in ver-
gelijking met de ouderdom van on-
ze planeet zullen de pessimisten, die
zeggen dat het niet zo lang meer
duren kan, wel gelijk kunnen heb-
ben.

Het is echter zeer waarschijnlijk
dat dit probleem nu juist de men-
sen niet drukt, want „de lange
baan" en de „verre toekomst" zijn
verouderde termen. Men leeft niet
meer van de dag in de dag, maar
van het ene uur in het andere. Al-
hoewel de tijd dezelfde is als drie,
vier eeuwen geleden .schijnt er toch
reden te zijn om te zeggen: Hemel,
wat vliegt de tijd! Tot geruststel-
ling van degenen, die de „vaart der
tijden" niet goed kunnen bijhouden,
moet gezegd worden dat Jacoba
van Beieren ook wel eens gezegd
moet hebben: Gut, gaat de zon nou
al weer onder!

De mens is veel meer geneigd de
problemen, die hem onmiddellijk be-
invloeden, te verwerken dan de
moeilijkheden, die hem bijvoorbeeld
over drie maanden opeisen. „Wie
dan leeft, dan zorgt", is een uit-
drukking, die vandaag de dag op-
geld doet.

En in de omgang met anderen en
zelfs in de opvoeding onzer kinde-
ren is dat ook zo. Niemand maakt-
zich bezorgd over de vraag of Piet-
je van zes jaar in de toekomst wel
een plaats zal krijgen aan de Tech-
nische Hogeschool en of Carla van
acht wel een oppassende man zal
trouwen. Dat is ook wel logisch.
Pietje en Carla kunnen wel een heel
andere kant op willen.

Het lijkt nog zo kort geleden dat
iemand in een vliegtuig stapte en
er mee de Atlantische oceaan over
vloog. Nu kan al passage voor de
maan worden, geboekt. En men
krijgt de indruk dat alle zogenaam-
de vorderingen van de wetenschap
veel meer een prestigekwestie dan
een ontwikkelingsverschijnsel zijn,
Een kunstmaan heeft geen weten-
schappelijke waarde, maar wel een
militaire. Men ontkent dit natuur-
lijk, althans zij, die zich er mee
bemoeien. En men voert aan dat
krijgskunde tenslotte ook een we-
tenschap is. Wat de toekomst zal
brengen is geen kwellende vraag.
Wel: hoe krijg ik een volmaakte ra-
ket, die me niet in de steek laat.

Maar het lijfsbehoud is een stre-
ven, dat iedereen, zelfs kinderen, in
beslag neemt. Een heel typerend
symptoom hiervan:
, Sjoerd (vijf jaar) ligt tien minu-
ten in bed. Hij roept plotseling naar
beneden:

Mam, als ik groot ben, sla ik Ot-
to op z'n smoel!

Op z'n wét?
Dan sla ik Otto in een hoek!
Waarom ?
O hij hep me gepest!
Een weliswaar niet direct pro-

bleem, maar toch een om even bij
stil te staan. Want morgen is
Sjoerd groot.

MOMUS.

Watergetijden
H. W. L.W.H. W. L.W.- strand

maart berijdbaar
9 6.01 1.30 18.22 14.— 10.00-16.30

10 6.47 2.30 19.11 15.— 11.00-17.—
11 7.36 3.- 20.01 15.30 11.30-18.—
12 8.25 4.- 20.58 16.30 12.30-19.—
13 9.31 5.- 22.15 17.30 13.30-20.—
14 10.59 6.- 23.53 19.— 15.00-22.—
15 -.- 8- 12.35 20.30 4.00-10.30
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

Sparen in Zandvoort
De inleggingen bij de Nutsspaar-
bank Zandvoort bedroegen in febru-
ari ƒ 66.099 en re terugbetalingen
ƒ 48.350,-, zodat het spaaroverschot
ƒ 17.949 beliep.

In dezelfde periode werden 75
nieuwe spaarders ingeschreven.

Daar kunt u heen
Monopole

Zaterdag 8 maart, 8 uur: film „The
Indian fighter".

Zondag 9 maart, 8 uur: idem.
Maandag 10 maart, 8 uur: film „Se-

miramis, Courtisane van Baby-
Ion".

Zondagmiddag 9 maart, 2.30 uur:
film „Moeder, wat een klap".

Vrijdag f en donderdag 13 maart:
besloten voorstellingen.

Zaterdag 8 maart, 8 u.: feestavond
Speeltuinver. „Kindervreugd" in
Zomerlust.

10
Hotel Bouwes

Zaterdags en zondags cabaretpro-
gramma. Orkest: Wim Oly.
Zondags matinee.

*
Vrijdag Ut maart, 8 uur in Zomer-

lust, film „Het verloren conti-
nent", door Chr. Best. Bond.

*
Stadsschouwburg, Haarlem

Zaterdag 8 en zondag 9 maart, 8 u.:
Operagez. „Forum" met .Madame
Butterfly'

Donderdag 13 maart, 8 uur: Toneel-
groep „Theater" met „Plantage
Tamarlnde"

Bezoek aan ons land
van Engels koningspaar

Over enkele weken zullen Koningin Elisabeth van Engeland en haar
gemaal, Philip, Hertog van Edinburgh een bezoek aan ons land brengen.
Het Britse koningshuis heeft de laatste tijd zeer in het middelpunt van
de belangstelling gestaan, vooral wegens de daarop uitgeoefende kritiek.

Koningin Elisabeth is genoemd
naar een der grootste koninginnen
die Engeland ooit heeft gehad.
Maar breidde in de tijd van de eer-
ste Elisabeth het rijk zich uit, Eli-
sabeth H ziet haar gebied gestaag
inkrimpen. Toch is het „Empire"
nog groot genoeg om een reuzen-
last op haar jonge schouders te leg-
gen.

Als jong meisje had ze helemaal
geen vooruitzichten op de troon.
Maar toen haar oom Edward VII
zijn kroon prijs gaf om met de
Amerikaanse Wallis Simpson te
kunnen trouwen (december 1936)
veranderde haar positie: zij werd
troonopvolgster.

Haar vader was een gesloten,
plichtsgetrouw man, die beslist niet
vlot kon worden genoemd en zelfs
worstelde met een spraakgebrek.
Koningin Elisabeth lijkt het meest
op haar vader. Ook haar kenmerkt
een zekere schroomvalligheid, waar-
toe zeker het bewustzijn van haar
verantwoordelijkheid en het hoge
plichtsbesef, dat zij van haar vader
erfde, hebben bijgedragen.

De kritiek die over het konings-
huis is losgebarsten, raakt echter
eigenlijk de koningin zelve niet,
meer de hofhouding die haar te veel
isoleert. Vele Engelsen zouden
gaarne zien, dat de koningin meer
de kant opging van de Scandina-
vische vorstenhuizen. Ze willen
haar niet langer zien als een soort
sprookjesvorstin, omgeven door een
haag van dignitarissen. Niemand
zal echter een woord van kritiek
uiten op de wijze waarop Elisabeth
haar talloze verplichtingen vervult.
Zij bezit een vorstelijke gratie en
toont in
veel tact.

moeilijke situaties zeer

Elisabeth is gehuwd met prins
Philip, hertog van Edinburg. De
prins en hertog is van Griekse af-
komst. Hij is de zoon van prins An-
dreas van Griekenland, de broer
van de in 1918 verdreven koning
Constantijn.

Toen Philip zich tot Engelsman
liet naturaliseren nam hij de naam
van zijn oom Lord Louis Mountbat-
ten aan. De lord is een bekend En-
gels jvlootvoogdjjdie tijdens de twee-
de wereldoorlog, het -bevel voerde
over de geallieerde strijdkrachten
aan het Zuid-Oost Aziatische front.

Prins Philip is, zowel wat zijn
verschijning als' zijn manier van
doen betreft bijzonder Engels en
weinig Grieks. Met zijn Engelse op-
voeding en Oxford-accent heeft hij
de eilandbewoners met hun traditio-
nele schichtigheid voor buitenlan-
ders, vertederd. In tegenstelling tot
de echtgenoot van koningin Victo-
ria, Prins Albert, die van Duitse af-

(Adv.)

Tere
| Babyderm>zeep

komst was en zich weinig inspande
„Brits" te lijken, werd prins Philip
door Engeland als een zoon geac-
cepteerd.

Elisabeth is thans 31 jaar en Phi-
lip wordt dit jaar 37. Voor een re-
gerend vorstin is dit een bijzonder
jeugdige leeftijd en het is deze leef-
tijd die het Engelse hart, ondanks
de vaak zeer gerechtvaardigde kri-
tiek op het hof, doet smelten.

Voor miljoenen is zij de prinses
uit het sprookje wanneer zij in haar
staatsiekoets uitrijdt of te paard
een parade afneemt. Voor andere
miljoenen is zij de levende herinne-
ring aan de gloi'ietijd toen Brittan-
nia de zeeën beheerste, thans wei-
haast een legende. Maar een door
de Engelsman dierbaar gekoesterde
legende, die nauw verweven is met
de historie van zijn vorstenhuis.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Kennisgeving
Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort maken bekend dat van
10 maart tot 17 april a.s. voor een
ieder op de secretarie der gemeente
ter inzage ligt het ontwerp voor de
tweede wijziging van de legger der
wegen van de gemeente Zandvoort.

Tegen het ontwerp kunnen vóór
17 april 1958 bezwaarschriften bij
hun college worden ingediend, wel-
ke bezwaarschriften bij het ont-
werp voor een ieder ter inzage zul-
len worden gelegd.

De bezwaarschriften kunnen wor-
den toegelicht en bezwaren kunnen
mede worden ingebracht bij rle op
17 april 1958 des namiddags ten 3
ure in het raadhuis" der gemeente
door hun college te houden zitting.
Zandvoort, 5 maart 1958

Burgemeester en wethouders
voornoemd,
De Burgemeester,

• (get.) van Fenema.
De Secretaris,

(get.) W. Bosman

(Adv.)

genezen snel met

PUROL

Sport on

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Programma zaterdag 8 maart:
188 Concordia adsp. c-TZB a 15 u.
204 TZB adsp. b-Alliance d 15 u.
Programma zondag 9 maart:
23' Concordia 2-TZB l 12 u.
66 TZB 3-DIO 6 12 u.
72 TZB 4-SHS'4 14 u.

Gymnastiekvereniging 0.S.S.
In de afgelopen week werden voor
de opengevallen plaatsen in 't jeugd-
bestuur gekozen Dik Suykerbuyk
en Carla Schoorl. Onder leiding van
jeugdvoorzitter Kees Aay zal dit
bestuur binnenkort bijeenkomen.

De algemene ledenvei'gadering
zal plaats vinden op maandag 24
maart a.s. in gebouw „Zomerlust".
Behalve de jaarverslagen van se-
cretaresse en penningmeester zal
beslist worden over de periodiek af-
tredende leden, die herkiesbaar zijn,
t.w. mevr. E.' Luyk-Veltkamp en de
heer D. de Leeuw, waarvan de laat-
ste sinds januari de plaats van de
heer D. Spaans inneemt. Leider Ja-,
german bespreekt het technisch
programma '58, waarvoor verschil-
lende evenementen zijn geprojec-
tcerd. Bovendien zal een besluit ge-
nomen dienen te worden of in 1959
het 55-jarig bestaan van de vereni-
ging zal worden herdacht.

Aan de clubavond op 15 maart
a.s. in Zomerlust zal o.a. door da-
mes, heren en jongens medewer-
king worden verleend met laag-
brug, grondgymnastiek en lange-
matspringen, terwijl een film zal
worden vertoond van de turnkam-
pioenschappen in Leeuwarden en
een kleurengeluidsreisfilm. Als gast

treedt op het H.V.S.-ensemble uit
Haarlem.
afd. volleybal
Na enige weken rust komen alle

Waterkaart en wateralmanak
op watertentoonstelling

Op de 8e HISWA-watersporttentoonstelling, die van 7 t/m 16 maart
in het RAI-gebouw te Amsterdam gehouden wordt, zal de Koninklijke
Nederlandse Toeristenbond met een omvangrijke inzending verte-

woordigd zijn.

De kern daarvan zal gevormd
worden door de voor Europa unieke
verzameling ANWB-waterkaarten,
die vrijwel het gehele gebied, dat
voor de recreatie te water van be-
lang mag worden geacht, omvat.

Hieronder bevindt zich ook de zo-
juist gereedgekomen nieuwe druk
van de .detailkaart van de Loos-
drechtse plassen'(schaal 1:15.000).
Deze kaart, waarnaar door de wa-
tersportbeoefenaars is uitgezien,
vormt, in verband met de vele ver-
anderingen welke zich in dit plas-
sengebied hebben voltrokken, de be-
kroning van een veel omvattende
kartografische arbeid, welke de AN
WB op het gebied van het water-
toerisme heeft verricht.

De nieuwe kaart geeft nauwkeu-
rig ook de diepten aan, terwijl ook
alle watertjes in de omringende
moerasgebieden, aangegeven zijn.
Zij bevat niet alleen slechts de Loos-
drechtse plassen, maar ook de Wij-
de Blik, de Kortenhoefse plassen en
de Vuntus.

Voorts zijn in de ANWB-stand
aanwezig de nieuwe wateralmanak.
Deze omvat o.m. een alfabetische
lijst van plaatsnamen en wateren
met alle gegevens, die voor de wa-
tertoerist maar enigszins van be-
lang kunnen zijn. Bij de wateren en
plassen is een beschrijving van het

karakter en de bevaarbaarheid gc-
geven.

Ook van België zijn gegevens om-
trent een aantal plaatsen vermeld,
die vaak door watertoeristen wor-
den bezocht.

Voorts vindt men in de Wateral-
manak de getijtafels, zowel van
1958 als 1959.

Tijdens het eerste weekend van
de tentoonstelling zal een ANWB-
expert aanwezig zijn voor het ge-
ven van inlichtingen omtrent exper-
tlses.

Gemeenteraad bijeen
De gemeenteraad komt in openbare
vergadering bijeen op dinsdag 25
maart a.s.

Wij bouwen een woning
Op l februari j.l. waren in Zand-
voort 362 en op l maart 390 wo-
ningen in aanbouw. In deze periode
kwam slechts één woning gereed.

Hoofdstad tegen badplaats
De Zandvoortse Bridgeclub gaat
woensdag 12 maart naar Amster-
dam voor de halfjaarlijkse ontmoe-
ting tegen de Bridgeclub „Effec-
beurs" met als inzet een wisselbe-
ker.

v ' (Adv.)

IVOROL E'ketand een

ploegen woensdag 12
weer in het veld.
Dames: OSS 1-SSO

DSS 2-OSS 2
Heren: AW-OSS

maart a.s.

19.45 u.
20.30 u.

21 u.

Zandvoortse Korfbalclub
Het eerste twaalftal, gaat zondag
naar Watervliet 4 in Velsen. Het
twaalftal moet met een overwin-
ning huiswaarts keren om zijn kans
op het kampioenschap te behouden.
De wedstrijd begint om 14.15 uur.

Het derde elftal speelt om 12 uur
in Haarlem tegen Oosterkwartier.

Voor het adspirantentwaalftal
staat een ontmoeting op het pro-
gramma tegen Haarlem c op het
terrein aan de Kleverlaan.

- sZandvoortse ''Schaakclub"
Donderdag 27 "februari won het Ie
tiental na een sterk gespeelde wed-
strijd met 6i/„i3V2 van Heemstede
Dit betekende-een" ongeslagen kam-
pioenschap in afd. D. 2e klas van
de Noordh. Schaakbond.
Wanneer het team de huidige vorm
weet te behouden tot de beslissings-
wedstrijd tegen de kampioen van
afd. C, is de kans groot dit- kam-
pioenschap te bekronen met een
pi omotie naar 'de Ie klas . ~

De eerste tien plaatsen in de
clubcompetitie ,. worden momenteel
resp. bezet door: Termes, Roete-
meyer, Lindeman, Giskes, Kappel-
hof, Vastenhouw, v.d. Brom, Jans-
sen, Ter Brugge en Bais."

Zandvoortse Bridgeclub
De uitslagen van de vijf viertallen-
wedstrijden door teams van de
Zandvoortse bridgeclub luiden:

Haarlem N. 2-Zandvoort l 70-43
Haarlem N. 1-Zandvoort 2 54-54
Haarlem N. 5-Zandvoort 3 ' 43-48
Haarlem N. 3-Zandvoort 4 49-26
Haarlem N. 4-Zandvoort 5 37-41

K.J.C. „Zandvoort''
Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zand-
voort de tweede ronde voor de com-
petitie van de maand maart.

No 1. werd J. Versteege; 2. P,
Paap Czn.; 3. S. J. Uitzinger en 4
D. Grim.

(Adv.) •

Pracht handen
,Tube9Sct Hamea-Gelei
Het t$ de Homamelli die 't 'm doet

Uitnodiging voor
internationaal voetbal
De voetbalvereniging „Zandvoort-
meeuwen" heeft de van 2e klasser
O.V.V.O. uit Amsterdam een uit-
nodiging ontvangen om met een
jeugdelftal deel_ te nemen aan een
internationaal voetbaltoernooi.

De uitnodiging is door het be-
stuur aanvaard. Het toernooi vindl
plaats op zondag 6 en maandag 7
april.

Burgerlijke Stand
Geboren: Karin, d.v. P. Paap en

C. F. Bakker; Elisa, d.v. G. Zwem-
mer en L. Paap.

Getrouwd: Christiaan Marinus
Tonbreeker en Ineke Diemer; Ri-
chard Peter Halm en Gerritje Kerk-
man.

Overleden: Egbert Marius Lampe,
oud 69 jaar, gehuwd geweest mei
Anna Margaretha von Reeken; Su-
sanna Maria van der Mije, oud SC
jaar, gehuwd met Engel Koning.
Geboren buiten^ de gemeente: Jerre
Charles Simon.

FAMILIEBERICHTEN

Heden overleed tot onze diepe
droefheid, na een langdurig
geduldig gedragen lijden, on-
ze lieve zorgzame vrouw, on-
ze lieve moeder, behuwd-,
groot- en overgrootmoeder,
zuster en behuwdzuster

Mevrouw
SUSANNA MARIA KONING

geb. van der Mije
in de ouderdom van 80 jaar.

E. Koning
N. ten Broeke-Koning
N. ten BroeJce
Jb. Koning
J. Koning-Schaap
Alb. Koning
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Zandvoort, 6 maart 1958
Haltestraat 44

Liever geen besoek

De teraardebestelljng zal plaats-
vinden op zaterdag 8 maart
a.s., des v.m. 12 uur op de Al-
gemene Begraafplaats te
Zandvoort. Vertrek vanaf het
sterfhuis 11.45 uur.

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 8 uur:

Doktoren:
Dr. J. van der Meer
Julianaweg la hoek Kostverloren-
straat, telefoon 2499.
Wykzustcr:
Zuster S. M. de Wilde
Zeestraat 67, telefoon 2720.
Zondag 9 maart
Dierenarts J. Beijers
Raamsingel 28, Haarlem, tel. 13164.
Apotheek:

3—14 maart:
Apotheek Kerkhoven, Zeestraat 71.

ledere avond vanaf 7 uur en op
de zondag de gehele dag uitslui-
tend geopend voor recepten en
spoedgevallen.

P R E D I K B E U R T E N

Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 9 maart

10.30 uur: ds. R. H. Oldeman
Kapel Woodbrookers, Bentveld

10.45 uur: ds. C. de Ru. ^..~£,-~ •-,
Het huis1 in de duinen:

19.30 uur: ds. mej. W. H. Buijs.
Jeugdkapel om half elf in „De-witte

zwaan", Dorpsplein 2.
Spr.: mej. E. M. Hoogland.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 9 maart
' 10.30 uur: ds. S. M. A. Daalder

uit Haarlem.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Eramaweg
Zondag 9 maart:

10 uur ds A. de Ruiter, Biduur
voor gewas en arbeid.
17 uur: ds. A. de Ruiter, 4e Lij-
denspred.

Parochie H.H. Agatfaa, Grote Krocht
Zondags H.H. Missen om 7.30-
9 uur Hoogmis en 11 uur; Lof om
7 uur.
In de week H.H. Missen om 7

uur en 7.45 uur. Lof om 7.30 uur.

Ned. Chr. Gemeanschapsbond
Dinsdag 11 maart geen samen-

komst.

Jehova's getuigen
Woensdag 8 uur: Huisbijbelstu-
die Koninginneweg 44.
Zondag 2-3 uur Wachttorenstudie
Veilinggebouw Dorpsplein.

Baha'i Wereldgeloof:
Woensdag IS maart, 8 w. in Meijers

liof, Engelbertsstraat 70: Lezing
„Chaos óf Wereldorde"

Humanistisch Verbond
Zondag 9 maart, 9.45 uur, 402 m

radiotoespraak door de heer H. G.
Cannegieter van het Humanistisch
Verbond over „Ik ben nu eenmaal
zo!"

Annex CABARET EXTASE
Zandvoort

Het gehele jaar geopend

Zaterdags en zondags
CABARETPROGRAMMA

met internationale artisten
* -

Gedurende de maand
maart elk weekend

Orkest
WIM OLIJ

*
ZONDAGS MATINEE

met volledig avondprogramma



De schoonmaak
in zicht

Cocktailschortjes
Fantasie schorten

waaronder ook FAVORITA

NOTTEN
„De KAMPIOEN"

Haltestraat 59, telefoon 3390

Radio's
PHILIPS RADIO
reeds vanaf ƒ 93,—

Vraagt vrijblijvend inliclitin-
gen en demonstratie!

Henk
Schuilenburg

De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

Balri'f WereldgBloof
Godsdienst moet' de oor-
zaak van eenhejd onder
de mensen zijn.

U wordt vriendelijk uitgeno-
...digd tot het bijwonen van
de Lezing
„Chaos of wereldorde"
welke gehouden zal worden
op Woensdag 12 maart 8 uur
in hotel Meijershof, Burgem.
Engelbertsstraat 70

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voox UITVAARTVERZORGING u a
Zijlweg 63, Haarlem, tel. 15141

Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver»
zorging van begrafenissen, cre=
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstr.-4, tel. 3131

SPOED VEILING
op maandag 10 maart a.s.

's avonds 7 uur
in Veilinggebouw
„DE WITTE ZWAAN"

Dorpsplein) waar zal worden ge-
veild goederen afkomstig uit

FAILLISEMENT
Nieuwe bankstellen, 50 haardfau-
:eulis, blanke eethoek, tevens brood-
messen, koksmessen, zakmessen,
schaartjes, lepels, vorken, messen,
inz.
Sr kunnen bij deze veiling G E E N
andere goederen worden bijgevoegd

£ijkdag voor de veiling
vanaf 's middags 2 uur.
( L E T OP! Aanvangsuur veiling
s avonds 7 uur). Telefoon 2164.

Voor Ie klas afdrukken on vergrotingen
kunt U bij ons terecht.

Het allernieuwste JUMBO PRINTS 9/9 en 9/12 slechts ƒ 0,25

Alle merken camera's voorradig!
zoals Agfa, Kodak, Zeiss-Ikon, Rolleicord, enz.
wij uw portretten, reportages en bruidsfoto's.

Ook" verzorgen

De Judo-foto's
(briefkj van de demonsti-aties en wedstrijden van zaterdag l maart
kunt U bij ons bestellen.
Uw speciaalzaak op foto- en film-gebied

Grote Krocht 19, tel. 2510

Uw woning opknappen
geen probleem
Bij ons kunt U terecht voor al uw

hout, board, triplex, enz.

H O B O P L E X
STATIONSPLEIN 13-15 - TEL. 3346

Tolcion-verven, daar heeft U „lak" aan

PHILIPS R&DIO
of TELEVISIE
Een blik vooruit!

PHILIPS nieuwste platenspeler met
versterker voor Uw zoon of dochter
ƒ 148 in koffer, tezamen met ƒ 50,—
platen ƒ 11,90 p.m.
Meesterlijk van uitvoering!
Komt U eens kijken en Luisteren. -
Philips Inphraphil (de rode lamp)
Philips hoogtezon met seinklok ƒ 98
PHILIPS nieuwe koffiemolen 29,50
Philips droogscheerapparaat.
Levering v. div. merken Koelkasten,
Bosch, Kelvinator enz.; Was-
machine-combinatie centrifuge en vele andere huish. apparaten.
Gramofoonplaten.
Wij leveren div. merken koelkasten, wasmachines, droogmachines en
vele andere huishoudelijke apparaten.

Wij regelen desgewenst,
na persoonlijk overleg.
de betaMnfi met U.
Erkend Philips servicetdealer
voor radio en televisie

TELEVISIE RADIO SPECIALIST

F. H. PENAAT
' Kostverlorenstraat 7 -- Telef. 2534

Amsterdams e
Groentencentrale

Jan Filmer
TOLWEG 16 -. TELEF. 3195

Diepvriesgroenten
450 gr. Sperciebonen ... 0,79
340 gr. Spinazie 0,48
500 gr. Tuinb.doperwtjes 0,78

Verse Groenten
Lof p.pond 0,39
Spruitjes p.pond 0,42
Andijvie p.pond 0,49
Bloemkool p.stuk 0,65

Blikgroenten
Sperciebonen p.literblik 0,75
Spinanzi ... p.litersblik 0,65
Snijbonen . - '"•-'-'"- " "«
Capucijners

p.iiLersDUK u,oo
p.litersblik 0,79

p.litersblik 0,59

Fruit
Sinaasappelen ...10 voor l,—

'Bananen p.pond 0,49
Jaffa's 5 stuks l,—
Jaffa's 4 stuks 0,95
Jaffa's 4 stuks 1,05
PRACHT HANDAPPELEN

per kilo f 1,18

Extra reclame:
ALLEEN MAANDAG A.S.

3/4 litersglas Snijbonen 0,79
3/4 litersglas- Snijbonen

met witte bonen 0,79
3/4 litersglas Appelmoes 0,79

SAMEN VOOR ƒ 3,37

Bestellingen: Telefoon 3195

Fantastisch!

Slagerij GAUS
750 gr. Kalf slappen 2,6
500 gr. Runderlappen en
500 gr. Gehakt h.o.h samen 2,5
250 gr. Tartaar 1,1

Kalfshaksen m. veel vlees p.st. 0,8
Soeppakket 0,8
250 gr. Prima gek. worst 0,7
250 gr. Bakbloedworst 0,4
LUNCHPAKKET: Lever en Pekel

vlees of gek. worst 0,8
KERKSTRAAT 14 - TELEF. 210

ADVERTEERT
in de

ZANDVOORTSE COURANT

ROEPERS
WONINGRUIL

Amsterdam-Zandvoo r t
Aangeb. mooie flat A'dam-
d, omg. Churchilll., Ie et.

kam., badk. -t- war. Bo-
/en vr: zolderk. m. toilet,
•ïuur ƒ 73 p.m. min. on-
lerhuur, een kwart huur
ver.
ïevr. in Zandv. huis of

etage plm. zelfde huur en
tam. Br. nr. 1901 bur. Z.
Crt of tel. 710469 A'dam.

'erm. TE HUUR kleine
ZIT-SLAAPK. met enig

eukengebr., str.w., v.dame
f heer b.b.h.h. Tel. 3355.
iandvoortselaan 64 huis.

WONINGRUIL
Amnterdam-Zandvoort

Aangeb. Ie et., 4 kmrs,
<euk., badcel en zolder-

kmr. Gevr. gr. huis gesch.
v. kamerverh. J.M. Kruys-
wijk, Curacoastraat 77-1,
Amsterdarn-West.

WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort

Aangeb. zonn. 3e etage,
4 k. m. vrij uitz. op water.
Huur ƒ 9,65 p.w.

evr. woning te Zandv.,
evt. koop. Kroon Cryns-
senstr. 78, A'dam-West.

Bouwgrond Zandvoort
te koop gevraagd
door partic. een perceel

BOUWGROND
voor bouw v. dubbel land-
huis. Br. Postbox 215, Am-
sterdam-C.

TE KOOP AANGEB.:
HOEKHUIS a. d. Gonst.
Huygensstr nr, 26 Zandv.
m. voor- en achtertuin, 6
krs, keuk. en zolderruim-
te. Verh. v. ƒ 41,30 p.m
Lasten ƒ 45,87. Nad. inl.
Mak. G. v. Zwieten te Am-
sterdam, Churchilllaan 25
Telefoon 730423.

TE KOOP: beklede KIN-
DERWIEG m. BEDJE.
Koper. Zr.D. Brondersstr. 6

Billijk t.o. 2 st.SCHEMER
LAMPEN, v. Beets, Oran
jestr. 15, n.m. na 7 uur.

B.Z.A.: HUISHOUDSTER
m.l. Liefst in kl. gez. Br
nr. 1902 bur. Z. Crt.

WERKSTER GEVR. voor
2 ocht. p.w. Aanm. vóór
11 uur 's morgens mevr
Retra, Thorbeckestraat 31

Wie wil bej. echtp. HEL
PEN v. enk. ochtenden p
w. Spoed! Aanm.: ..„Gest
Herm. Heijermansweg 7
dinsd. v. 10-4 uur.

VERMIST v.a. 28 febr
HOND. Aan i oog blind
is doof. Klein, bruin, me
korte staart. Teg. bel. tei
bez. Oosterstraat 18.

Wij
behangen
en witten

Vlug en billijk! G. Jager
Damstraat 25, telef. 15079
Haarlem.

M E I S J E B. 2. A. voo:
woensd.midd. en de avond
uren als oppas. Br. nr
1903 bur. Z. Crt.

I. O.
De gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain
Openbare bijeenkomst op vrijdag 14 maart 1958

Nutsgebouw Lange Veerstraat 16, Haarlem.
Dames en heren belangstellenden vragen hiervoor in-
troductie bij mevr. G. J. Kries-Buitenhuis, Delft-
laan 217, Haarlem, telef. 54079.

NED. ROODE KRUIS af d. Zandvoort

ALGEMENE VERGADERING
op donderdag IS maart 1958 in Hotel Keur, 20.30 wwr.
Agenda:
1. Opening.
2. Ingekomen stukken

en mededelingen.
3. Notulen.
4. Jaarverslag secr..
5. Jaarversl. penningm.
6. Verslag kascomm.
7. Bestuursverkiezing.

Aftredend de h.h. F.
Poots en H. A. de Jong
8. Mededeling betreff.

trombosedienst en
wat verder ter tafel
zal worden gebracht.

9. Rondvraag en slui-
ting.

Voorstellen en candidaatstelling voor deze vergadering
gaarne 2 maal 24 uur voor de vergadering aan het
secretariaat.

Aié. zaterdag:

Een heerlijke Spijstaart voor f 1,30
250 gr. Vanillekransjes voor f 0,70

En als iets bijzonders:
6 Sinaasappelschijven voor f 0,80

Vraagt onze bezorgers
naar. deze speciale aanbiedingen.

Fa. H. van Staveren
• Zeestraat 48 - Telefoon 2684

De „Cefa" vertoont op

vrijdag 14 maart a.s.
in gebouw „Zomerlust
de kleurenfilm

,Het verloren Continent'
Aanvang 8 uur.

Toegangsprijs ƒ l,-; tot 18 jaar ƒ 0,50.

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko, telefoon 2424

Ned, Ver, van Sexuele Hervorming
Afd. Haarlem. Secr. Voorduinstraat 47rd

Wat is en wil de
Ned. Ver. van

Sexuele Hervorming?
Inl. voor Zandvoort bij Th. van Veen, Gonst.
rluijg«nsstraat 26, tel. 2766.

GEVRAAGD: MEISJE v
hele of halve dagen. Mevr
Vijlbrief. Hogeweg 43, tel
3355.

TE KOOP: 4 st., 2 crap
gr. elec. kookplaat z.g.a.n.
Bes oliekachel, schemer-
lamp m. tafel, zwart chi
nees tafeltje, koperen hang

lamp, bont van 4 skuns.
Haarlemmerstraat 64.

GEVR. MEISJE voor
ochtenduren.
Noorderstraat 10.

Nette LEERLING
BANKETBAKKER GEVR
J. E. Steenken, Grote
Krocht 20b.

Echtp. z.k. zoekt voor 15
tot 31 juli a.s. GEMEUB
KAMER met keukengebi
Aanb. ond. nr. 1904 bui
Zandv. Courant.

GEVR. voor half juli to
eind aug. aan de Zuidbou!
VRIJ GEM. PLAT of huis
m. 3 slaapk. Br. nr. 190;
bur. Z.Crt. of of tel. 2756

GROOT HUIS TE KOOP
Heden kamerverhuur-be
drijf, Zandvoort, goede st
met woningruil, met o:
zonder inventaris. Br. nr
1906 bur. Zandv. Courant

Ter overname: l prima
SCHRIJFMACHINE. TI
bevr. Jan Snijerplein l

BIJVERDIENSTE voo.
iedereen. Postbus 61, Sit
tard. U ontvangt p.o. ant
woord.

PE KOOP: 2e pers. opkl.-
ed m. omb. en gord. in pr.
:. ƒ 45. Oosterparkstr. 45.

'E KOOP: 10 PLATEN-
COFFER, z.g.a.n. Zwa-
enburg, v. Ostadestraat 4

TE KOOP: Van Delfts
KINDERWAGEN, grijs m.
onkerblauw. Julianaw. 14

Hven langzaam lenen
Souclé tapijt ƒ 4,95;
Tabo tapijt f 5,95 p.meter
in gratis leggen.

Heemeijer, v. Ostadestr.7a
Telef. 3116.

NAAISTER GEVRAAGD.
Vlevr. Italiaander, Patrij-
:enstr. 3, tel. 3758

Dat kunt ook U zeg»
gen na een adver»
tentie in de

Z A N D V O O R T S K
C O U R A N T

Achterweg l

Uw advertentie im»
mers bereikt alle

groepen van Zand»
voorts bevolking ü l l

TE KOOP: MODERNE VRIJE VILLA te Zand-
voort, bev. 7 kam., c.v., dubbele kelder, grote
tuin. Vraagprijs ƒ 70.000,-
Inl. Fa. J. H. F. Schopman & Zn., Frederiks-
plein 47-49 Amsterdam. Tel. 32415-34418.

Onderlinge Zandv. Begrafenisonderneming
Verzorgers:

l

P. BOL
Diaconiehuisstraat 12
Telefoon 2704

A. PAAP
Zeestraat 33
Telefoon 2899

vermfg matras
DUS IN DE VERTROUWDE ZAAK

80 x 90
120 x 190 2 delig
80 x 190
120 x 190

Verende Matras
Verende Matras
1 pers. Divanbed
2 pers. Divanbed
Dobbel Divanbed ~ -
1 pers. Vlokmatras 80 x 190
2 pers. Vlokmatras 120 x 190 3 delig

Beddenmagazijn W. H.
HALTESTRAAT 21 - TELEF. 2119 en 2344

f S5.—
f 87.50
f 36.50
f 44.50
f67.50
f 23,95
f 39.75

OPENING
Hiermede berichten wij U, dat wij

woensdag 12 maart
's middags 2 uur onze geheel moderne, gezellige
en uiterst hygiënische

Automatiek
Uiltjes"

openen.

Aan een lekkere hap wordt de uiterste zorg
besteed. Komt U eens kijken en proeven.

^Uiltjes" Automatiek
Kerkplein 5 — Telefoon 2658

P. DE GRUYTER & ZOON N.V.
Grootlevensmiddelenbedrijf

Voor dames (boven 20 jaar) welke een prettige
werkkring als

verkoopster
op prijs stellen, is nog plaats In onze filialen te
Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Kom a.s. maan-
dagmiddag 10 maart, na 2 uur, eens praten op ons
kantoor Barteljorisstraat 40 te Haarlem (ingang
winkel). Soll. kunnen ook schriftelijk ingezonden
worden.

DE GRUTTER

LEFFERTS wijnen en ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150



R A D I O EN TELEVISIE
ZIE ONZE NIEUW INGERICHTE TOONKAMER

PHILIPS
ERRES
SGHAUB LORENZ
BLAUPUNKT

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN -
Ruime keuze

I. K E U R
' Bandapparaten en Auto radio'

Electro-radio-technisch bureai
BURGEM.
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

I. J. Knotfer
Haltestrnat 37, tal. 2891
Uw adres voor
alle soorten
Sluis' vogelzaden

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen,
Tot 3.30 uur geopend.
Zeestraat 62 - Telef. 2263

Wat voor feest of partij?
Alles verhuren wij!
Glaswerk, porcelein, bestek-
ken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker, telef. 2164

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116.

U kunt het toch niet
afschreeuwen
wanneer U de goede hoeda-
nlgheden van uw artikelen
onder de aandacht van het
kopend publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de Zand -
voortse Courant te uwer be-
schlkking. Dit nieuwsblad
wordt, door dat het plaatse-
lijk- en regionaal nieuws
brengt, niet gelezen maar
„gespeld".... van A tot Z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en..
de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclameplan-
nen uw licht eens op b\j de

Zandvoortse Courant
Achterweg l - Telef. 2135

DEZE WEEK ONZE

speciale aanbieding!!
100 gram WOL ..................... nu Ij95
100 gram SOKKENWOL met nylon 1,80
WANDELNYLONS, geminderd, nu 1,85
KRISTAL NYLONS, geminderd, nu Ij95

HE WOLBAAL"„
Haltestraat 12 - Telefoon 2099

Autorijschool „Laurens"
leidt TJ op in zo vlug mogelijke tyd. Les ƒ 6,- per uur.

Aanmelden: Zandvoortselaan 25
Telefoon '3556

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

ZATERDAG 8 en ZONDAG 9 MAART
(2 dagen) 8 uur

In Widescreen technicolor

The Indian fighter
Kirk Douglas, Walter Mattliau, Walter
Abel, Diana Douglas en Elsa Éfartinelli.

Een onvervalste Western, voor de liefhebbers
om te smullen Toegang 14 jaar.

MAANDAG 10 en DINSDAG 11 MAART
(2 dagen) 8 uur

SEMIRAMIS,
Courtisane van Babyion
Rhonda Fleming en Ricardo Montalban,
Taniara Lees, Roldano Lupi, Carlo MincM.

Een overweldigend schouwspel met weergaloze
massa-scènes in imposante decors!
In technicolor. Toegang 18 jaar.

WOENSDAG 12 MAART (slechts l dag) 8 uur

Geldroof in Londen
(The good die Young)

Lawence Harvey, Gloria Graliam, Ri-
chard Baschart.

Opnieuw was Londen het toneel van een ver-
bijsterend brutale roofoverval. Toegang 18 jaar

ZONDAGMIDDAG 9 MAART, 2.30 uur
Stan Laurel en Oliver Hardy in:

Moeder, wat een klap
Alle leeftijden.

VRIJDAG 7 en DONDERDAG 13 MAART
besloten voorstellingen

zijn de juist ontvangen

^ot\X . ? Italiaanse Import
^^f^^ Schoenen!

-» rt.v*>_-»-"''^ De prijzen vallen U zeker mee!

o.a. inport damesmuilen
f 9,95

BROSSOIS Schoenhandel Grote Krocht
EIGEN REPARATIE-AFDELING

Slechts korte tijd!
Mantels ~f 2,75
Toppers f 2,75
Costuums f 2,75
Met Keytex speciaal apprêt f 1,25 extra

Chem. wasserij ICEYSERAlleen bij:

KERKSTRAAT 26 TELEF. 2653

Erkende
AUTORIJSCHOOL „ZANDVOORT"

Autorijles
THORBECKESTRAAT i? Verhuur van Opeis Rekord
Telefoon 3283 zonder chauffeur

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding

3043, 3044 Politie

2100 Politie (alleen v. noodgevallen).

2345 Gemeente Secretarie

2499 Gem. geneesheer, Julianaweg la
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2069 Crematie- en. begrafenisonder-

neming J. de Roode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
3492 „Leico", schoonmaakbedrijf

Marn. van St. Aldegondestr. 3
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 366
Renault service-dealer

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
bachs Drukkerij, Achterweg 1. •

Excelsior
stofzuiger
Moderne vormgeving! Zware
motor! ƒ 145 of v.a. ƒ 2 p.w.
Komt U eens kijken?
Radio televisie specialist

F. H PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v-d. Bos & Zn
Tel. 2562, Zandvoort Gevestigd 1879

Burg. Engelbertsstraat 54
GLAS-ASSURANTIE

Extra voordelig is

SLAGERIJ BURGER
Door grote omzet lage prijzen

Speciale aanbiedingen deze week
750 gr. FIJNE RIBLAPPEN... 2,98'
750 gr. DOORR. R. LAPPEN... 2,68
750 gr. KALFSLAPPEN 2,78
500 gr. KALFSFRICANDEAU 2,10

100 gr. Saks.
smeerworst
100 gr. Ham, samen 69 CT

Heerlijk Lamsvlees
Bout, 500 gram 2,65
Carbonade, vanaf 1,68
Magere lappen, 500 gr.... 2,40
Doorr. lappen, 500 gr 1,58

Varkensvlees
Magere-lappen, 500 gr.... 2,38
Haascarbonade, 500 gr... 2,10
Ribcarbonade, 500 gr. ... 1,88
Sch. carbonade, 500 gr.... 1,78
Fricandeau, 500 gr 2,58
Filet, heel fijn, 500 gr.... 2,58

100 gr. Pekelvlees
100 gr. Lever, samen 85 ct

Rundvlees
Héél malse biefstuk

100 gram 0,58
Biefstuk tartaar, 250 gr. 1,10
Magere lappen, 500 gr.... 2,20

ROSBIEP \
LENDE t
ENTRE COTE l
STAARTSTUK '

2,65
500 gr.

Doorr. vark.lap., 500 gr. 1,19
Heel lekker

Enorme sortering fijne vleeswaren
o.a.:
Gek. lever, 100 gr 0,48
Paté de foie gras, 100 gr. 0,48
Originele import
Hausmacher, 100 gr. ... 0,58
Berliner, 100 gr 0,48
Cervelaatworst, 100 gr.... 0,48
Gek. tong, 100 gr 0,89

Echte boerenworst.100 gr.49 ct
Landbloedworst, 100 gr... 0,25
200 gram 0,45
Heerl. leverworst 100 gr. 0,25
200 gram 0,45
Blaasham, 100 gram 0,69
Ham, 100 gram 0,48
150 gram 0,69

woensdag en donderdag
100 gr. pork ( >JQ
100 gr. Saksische ) "»*

Voor soep
Mergstaafjes, per stuk... 0,25
Kalfsvleesbeentjes, 500 gram

0,30

U koopt in een klasse/naak ~by

Gebr. Burger's slagerijen
AMSTERDAM , HAARLEM

ZANDVOORT, HALTESTRAAT 3 - TELEFOON 2994

van 1 tot W maart

8 dagen bijzondere
verkoop

Gor dij ns toffén
bij KORT

Zeer bijzondere
aanbieding

Peau de pêche
dubbelzijdig

volkomen
lichtdicht

strikt ie keus

norm. prijs
,6,90

8 dagen lang

5.90

.1958
Nieuwste collectie

Nieuw
Terylene Vitrage
• Krimpvrij
• Buitengewoon

sterk
• Zeer snel

drogend
• Strijken

overbodig
• Mooi vallend

soepel elegant
gordijn
90 cm breed

4.75 P-m.
125 cm breed

5,90 p.m.
150 cm breed

7,75 P-m.

Zware kwal. DAMAST GORDIJNSTOF
kleuren: beige groen, goud
normale prijs 5,45 - deze week 4.90

VELOURS DAMAST, zeer mooi
kleuren, goud, lever en groen
normale prijs 6,10 - deze week 5.60

FRANSE DAMAST, satijn streep
kleuren: groen en oud-rose
normale prijs 6,75 - deze week 5.90

3 klassieke FRANSE DAMASTEN
iets bijzonders,' prachtige tinten
normale prijs 9/75 - deze week 8.90
normale prijs 10,50 - deze week 9.ZO
normale prijs 12,25 - deze week 11.40
Indanthren

Zeer bijzondere
aanbieding

Effen£Velours
in 20 moderne en
klassieke kleuren

120 cm breed

kwal. 1

3

13.50
12.45
10.45

„ i 8.90
8 dagen lang

ENORME SORTERING

Cretonne's
zowel in moderne als klassieke dessins

120 cm breed 7,90, 6,90, 5,50
per meter 4,75, 4,50, 4,25, 3,952.95

Grote sortering

Vitrages
90 cm breed

2,75 - 1,90 - 1,85
1,65 - 1,45

98 ct
Ook in breedten

van
110-130-150 cm

T. Th. KORT
VOOR KWALITEIT

Haarlem
Gr. Houtstraat
Lange Veerstraat

Zandvoort
Grote Krocht
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ZANDVOORTSE COORANTRedactie en
administratie:
Acfiterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm hoogte

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDÜNHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 523344 t.n.v, IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

3 stemmen... één geluid
" P.v.d. hield verkiezings-propaganda-avond

Vrijdagavond j.I. had het plaatselijk bestuur van de P.v.d.A. een pro-
paganda-avond belegd, waarbij maar liefst drie sprekers het woord
voerden. De voorzitter van de afMling, de heer G. Sterrenburg verwel-
komde de sprekers en de belangPfellenden, welke laatsten in redelijk
aantal waren opgekomen naar „Zomerlust".

In de eerste plaats voerde de heer
A. P. N. Pielage, voorzitter Gewest
Noordholland en tevens voorz. van
de Katholieke Werkgemeenschap in
de P.v.d.A., afd. Haarlem, 't woord.
Spr. zei dat de a.s. Prov. Staten-
verkiezingen belangrijk waren,
omdat bij alle verkiezingen, die in
Nederland gehouden worden de ge-
dachte naar voren dringt, hoe .goed
het, is nog in vrijheid te kunnen
stemmen. Op ons — aldus spr. —
rust de morele verplichting van die
vrijheid een goed gebruik te maken
omdat wij verantwoordelijk zijn
voor de gemeenschap.N"Spr. gaf vervolgens een overzicht
van het wel en wee van de in 1946
opgerichte P.v.d.A., die zich sedert
de laatste verkiezingen (1956) met
recht" de „doorbraakpartij" mag
noemen.

En nog even het Bisschoppelijk
mandement ter sprake brengend,
zei de heer Pielage dat de katholie-
ken in de P.v.d.A. uit de tekst van
het mandement zeker geen^ verbod
voor hun lidmaatschap van de
P.v.d.A. lezen. Hij hekelde de wij-
ze, waarop door katholieke voor-
hiannen, met name prof. Romme en
mr. van Doorn, de P.v.d.A. wordt
bestreden. Spr. oefende kritiek uit
op de methode van prof. Romme,
die de Kerstboodschap van Z.H. de
Paus had gehanteerd om er mee te
bewijzen dat de Paus afwijzend
stond tegenover het lidmaatschap
van de katholieken in de • P.v.d.A.
Maar de redaktie van het katholie-
ke gezinsblad „De Bazuin" — aldus
'de"-:heèr> Pielage - trekt juist' een
tegenovergestelde conclusie. Ge-
noemde redaktie stelt zich op het
standpunt dat de politieke kwestie
voor de katholiek een vrije kwestie
is. Het gaat een katholiek in de
eerste plaats om het al. dan niet
anti-christelijke van enige partij.
Zou men een partij werkelijke an-
ti-christelijke gezindheid moeten
aanwrijven, dan zou daar voor een
katholiek geen plaats in zijn! Van
de P.v.d.A. kan men beslist niet
zeggen dat zij anti-christelijk is,
aldus spr.

Momenteel heeft de P.v.d.A. de
wind niet mee en zij krijgt van veel
narigheid in het maatschappelijk
en economisch leven de schuld,
klaagde spr., die er echter onmid-
dellijk op liet volgen dat dit een
grove onbillijkheid is, omdat de
P.v.d.A. deze ontwikkeling heeft
voorspeld. Men wist waar men heen
ging!

Na deze spr. hield mr. W; Gla-
stra, voorz. van de prot.chr. werk-
gemeenschap voor Noordholland,
een kort betoog, waarin hij een ant-
woord trachtte te geven op de
vraag: Christendom en socialisme
— botsing of ontmoeting? En hij
citeerde in dit verband enkele pas-
sages uit het Herderlijk schrijven
van de Hervormde Synode. Chris-
tendom is in wezen iets anders als
christen zijn en spr. zei dat hij
zich kon voorstellen dat er van een
botsing tussen christendom en so-
cialisme sprake zou kunnen zijn.
Betreurenswaardig is het dat het
vaak zo wordt voorgesteld alsof
christen-zijn en socialist-zijn botsen

131 min l
De werkloosheid onder de manne-
lijke bevolking van Zandvoort be-
droeg in januari 131. In februari
verminderde dit getal met één
werknemer en bedroeg dus 130.

Ouderavond van vier scholen
De oudercommissie van de Karel
Doormanschool, de dr. Albert Ples-
manschool, de Hannie Schaftschool
en de Wim Gertenbachschool orga-
niseren op donderdag 13 maart te-
zamen met de vereniging „Volks-
onderwijs" een ouderavond in Mo-
nppole.

"De bijeenkomst begint met een
televisie-uitzending van hot op don-
derdag 27 februari door de NCRV
TV-dienst opgenomen schoolcon-
cert in de aula van de Wim Ger-
tenbachschool. Na de uitzending
treden leerlingen van de lagere
scholen en de ulo-school voor de
ouders op.

Tijdens de gecombineerde ouder-
- avond zal een spreker van „Volks-
_ onderwijs het woord voeren.

zei spr. Men begaat hier het on-
recht om bepaalde maatschappelij-
ke vormen te vereenzelvigen met
de Kerk. De fouten van de christe-
lijke organisaties worden de Kerk
verweten! Sprekend over het lid-
maatschap van de prot.-christen
van de P.v.d:A., zei de heer Glastra
dat het inzicht gegroeid was één
arede socialistische partij in Neder-
land te vormen en niet een oude
sociaal-democratische arbeiderspar-
tij, die haar poorten opende voor
anderen, zelfs voor ex-leden uit con-
fessionele partijen! Het gaat hier
niet om een bepaalde vorm of om
een middel, maar om het doel, al-
dus mr. Glastra. De methode van
bestrijding is vaak zeer onheus in
conservatieve kringen. Men maakt
van het socialisme een caricatuur
en bouwt daarop zijn kritiek. En
spr. keerde zich heftig tegen de
idee dat de partij als zodanig een
verlengstuk van de Kerk zou moe-
ten zijn. In eigenlijke zin mag de
christen dus gerust zeggen dat hij
zich in de partij niet thuis voelt.
Hij behoort' zich in de Kerk ,thuis'
te voelen, aldus spr.

Ook wordt het de christen in de
P.v.d.A. vaak verweten dat hij —
met zijn lidmaatschap — de ideeën
omtrent de Navo-gedachte steunt.
Dit klinkt onwaarachtig in verband
met het gebod van de naastenlief-
de, zei spr., maar de naastenliefde
kan ons soms noodzaken geweld te
gebruiken.

De derde spreker van deze avond
was de heer W. Thomassen, burge-
meester van Zaandam, die in een
uitstekend geformuleerd betoog en
aan de hand van een drietal over-
zichtskaarten het onderwerp behan-
delde: „Noordholland vandaag en
morgen". De kaarten stelden voor
het Streekplan Kennemerland-Zuid
en Nederland in 1980, op welke
laatse kaart 10 nieuwe steden ge-
projecteerd waren. Spr. gaf een
overzicht van de taak-verdeling der
onderscheidene leden van het Prov.
bestuur van Noordholland en in dit
verband wees hij op het enorme be-
lang van een vooruitstrevende en
brede politiek op het terrein van de
ruimtelijke ordening. En het is
juist de socialistische gedachte, al-
dus de heer Thomassen, die er de
onrust en de vaart in brengt, die
ons behoedt voor de remmende in-
vloeden van het conservatisme. En
speciaal om het consolideren van
deze politiek in de lagere bestuurs-
organen, zijn de Prov. Statenver-
kiezingen van 26 maart a.s. zo be-
langrijk, aldus spr. De inzet voor
deze krachtmeting is groot genoeg:
een rechtvaardig en goed ingerich-
te maatschappij van morgen.

Na de pauze werden nog ver-
schillende vragen aan de sprekers
gesteld.

Groslijst van de KVP
De groslijst van de Katholieke
Volkspartij is door een adviescom-
missie samengesteld en toont wel
enige verrassingen zoals men kan
zien:
I. J. L. C. Lindeman (thans zitting
in de raad); 2. Corn. Slegers (thans
zitting in de raad); 3. A. J. Ver-
steege; 4. M. van den Bos; 5. A.
G. Burger; 6. G. J. Kol (thans zit-
ting in de raad); 7. A. F. Heuft;
8. A. J. van Honschooten; 9. G. A.
J. v.d. Storm; 10. W. M. Castien;
II. J. P. van Gerven; 12. A. P. Arts
Binnenkort zal in een ledenverga-
dering over de definitieve samen-
stelling worden beslist.

Eigen stem laten klinken
is wens van anti-revolutionaire partij

In de kleine zaal van Zomerlust sprak j.l. donderdagavond in een
propaganda- en ledenbijeenkomst van de plaatselijke afdeling van
de Anti-Revolutionaire Partij, Nederland en Oranje, het Tweede Ka-
merlid dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot over het onderwerp: Enkele
algemene politieke vraagstukken.

Het Tweede Kamerlid spiak over
de geestelijke crises die de huidige
wankele en onzekere basis vormt
van de politieke toestand. Een situ-
atie waarvan de heer Bruins-Slot
weinig heil en perspectief verwacht-
te. Na een uitvoerig historisch ex-
posé over de gebeurtenissen, die
hadden geleid tot de huidige natio-
nale en internationale politieke
toestand, kwam spreker tot de slot-
som dat het kwaad van het neutra-
lisme de voornaamste oorzaak was
van ons nationaal, en internatio-
naal falen op politiek en geestelijk
terrein.

Men sluit, zei de heer Bruins-
Slot, bij het politiek denken en
handelen de christelijke beginselen
buiten de deur. De A.R.P. kan zich
met een dergelijke zienswijze niet
verenigen, zij mag de beginselen
van haar christelijke principe niet
prijsgeven. Voor haar is de over-
heid de dienares van God.

Politiek bedrijven uit naasten-
liefde, zoals velen dat willen, is
voor de A.R.P. geen richtsnoer,
want in de politiek gaat het om
het recht en is de liefde ver. Een
staat, die de liefde maakt tot over-
heidstaalc, 'n staat, die naastenlief-
de gaat bedrijven, dreef volgens
spreker af naar een totalitaire
staat met alle gevaren daaraan
verbonden, want het ethisch han-
delen behoort aan het individu en
niet aan de staat. Het probleem
blijft, dat de a.r. staat tegenover

Jh weet n,Ce,t v.e.e& van. me zelf.
KnoflooJc-narcose

Wat ik nu ga vertellen, vrienden, „Kijkt U nog eens goed," zei ik
is min of meer beschamend voor vriendelijk, doch aanmoedigend,
mij. Ik ben namelijk tot de ontdek- Madame Dupon wierp een wit
king gekomen, dat ik nagenoeg poeder in een glas water, dat on-
niets van mijn verleden, mijn hè- middellijk begon te bruisen. Ik was
den en mijn toekomst weet. Deze er van overtuigd dat het zuive-
onwetendheid zal mij trouwens ringszout moest zijn.
duur te staan komen, heeft men „Ha!" lachte ze vol, waarbij ik
mij gezegd. En dit doet mij bij een niet onaanzienlijke hoeveelheid
voorbaat bedroefd zijn. Ik heb mijn goud in haar mond ontwaarde, „ha
kwellende zorgen toevertrouwd aan U hebt een zeer stormachtige
'n psychometrlste-helderziende. Tot jeugd gehad!"
goed begrip moet ik zeggen dat die „Gehad?!" riep ik ongelovig. De
zorgen zich voornamelijk uitstrek- knoflookgeuren tastten mijn schou-
ken tot mijn status van het ogen- derbladen af en wurgden mij bijna,
blik. Het heden dus. Wat achter „U hebt het fortuin van Uw ou-
mij ligt boezemt mij slechts een ge- ders verbrast! Dit consult kost U
ringe hoeveelheid ontzag in en wel tien gulden Hebt U die nog?"
in de zin van stomme verbazing snerpte Clementine en ze keek me
over het feit dat ik er nog ben. loerend aan.

De toekomst kan me gestolen „Kijk eens in de kaarten," ant-
worden. Want in het algemeen woordde ik berustend, want ik wist
wordt er gezegd: Wie onder Drees, dat ik geen tientje op zak had,
Suurhoff, Hofstra en Staf blijft Ie- Eigenlijk verwachtte ik moeilijk-
ven ja dan nog leeft....- heden, maar tot mijn opluchting zei
dan zorgt. Maar het heden is een ze voortvarend: „Natuurlijk hebt U
borrelende bron van voortdurende die niet geef maar vijf gulden.
ergernis voor mij. Omdat ik niet Je hebt je goeie tijd gehad!"
weet wat het heden van me wil. „Ja, maar " kreet ik ontzet.
En ook voel ik me oud worden. „Hoe weet U "
Waar ik in het verleden geen last
van had.

Ik ging dus naar haar, die mij niet. Geef me je hand eens, jongen."
door een niet nader te noemen rela- Ik gaf haar mijn hand, waar ik
tie van harte en warm was aanbe- eerst twee rijksdaalders in gelegd
volen. Madame Clementine Dupon had. Ze pakte de muntbiljetten aan
heet ze. alsof het haar grote moeite kostte.

Toen ik tegenover haar zat aan Zo zuchtte diep en zei: „Nou voor-
een klein tafeltje in een slecht ver- uit, graag doe ik 't niet, maar je
warmd vertrek, zag ik dat ze de wilt blijkbaar niet anders."
dertig al een poosje gepasseerd „U moet toch ook leven " zei
was. Bovendien rook het in haar ik vroom, ofschoon ik in mijn hart
stulpje naar knoflook op een ma- aan de noodzaak twijfelde. Ik rook
nier, die mijn weerstandsvermogen weer knoflook en in een plotselinge
aanvrat. opwelling wilde ik m'n twee kna-

Madamc Clementine noteerde ken terugnemen. Maar ze had ze al
mijn naam en mijn geboortedag, opgeborgen in een doosje, dat bezet

„Stil nou maar," suste Mm. Du-
pon, „zo erg is 't nou ook weer

maand en jaar. ^ was met parelmoeren schelpjes.
„Zo", zei ze tevreden, „U bent „Je gaat een beroerde tijd tege-

een vis U bent van de vissen." moet, jongen!" zei ze en tot mijn
Ik dacht aan vissoep met knof- afschuw bespeurde ik een onder-

look, maar zei ontbewogen: „Heel toon van vrolijkheid in haar stem.
attent. U hebt gelijk." Ze hield nog steeds mijn hand vast

„Ik heb altijd gelijk, jongeman," en ze keek er aandachtig naar. Ik
zei ze, met een licht gebaar van
wrevel. Ze spreidde een spel kaar-
ten voor. zich op de tafel uit. Ze
nam een hartenaas en een schop-
penvrouw in haar hand en rook er
aan. (Aan de kaarten.)

„Knoflook, zeker?" vroeg ik be-
langstellend.

Clementine negeerde mijn vraag
en zei vervolgens, de kaarten nauw-
lettend bekijkend: „U bent zelfs
een goudvissen-exemplaar. U hebt
rijke ouders." Ik zie een blonde en een sswarte

zag aan haar vingers, dat ze een
stevig rookster moest zijn.

„Wel," zei ze plotseling, „kijk
eens uw toekomst staat mij
niet duidelijk voor de geest ik
zie een zwarte vrouw en eh
nog een blonde ook "

„En dat allemaal voor vijf gul-
den?" vroeg ik naief, terwijl het
knoflook weer in m'n neus kriebel-
de. Ondertussen probeerde ik mijn
hand te bevrijden, hetgeen mij niet
lukte, want Clementine was een
struise vrouw. Ik nodigde haar uit
verder te gaan. Madame Dupon
schudde meewarig het hoofd: „Je
moet niet denken dat alles van een
leien dakje zal gaan met je," zei ze
aarzelend.

„Dat denk ik helemaal niet!" riep
ik vlug. Ik begon nadrukkelijk mijn
hand terug te trekken. Ze hield me
in de handwortelgreep, wat een
vreselijke pijn deed „Je moet
meer aan sport doen, jongetje!" zei
ze met een mezzosopraanstem. ,,An-
ders ga je er onder door, liet ze er
sadistisch op volgen.

„Maar hoe kom ik terecht?" wil-
de ik weten. (Met een snelle ruk
maakte ik m'n hand los.) „En hoe
zit 't met die zwarte en blonde
vrouw?"

Clementine nam achteloos een
ruitenvrouw van de tafel. Ditmaal
berook ze de kaart niet, maar ze
wierp het beduimelde plaatje met
vertrokken gelaat op het versleten
tafelkleed.

„Zeg -'t maar!" fluisterde ik, op
alles voorbereid zijnde, ,er is nog
een derde vrouw? een rode?"

Madame Dupon lachte geheimzin-
nig en zei zacht: „Ga maar weg,
jongen je bent een duivel
een losbol een "

„Hola Clementine!" protesteerde
ik. „Hoe weet je dat nou?"

Ik tutoyeerde haar ook maar.
„Wat weet je nou eigenlijk van
mijn toekomst?"

„Dat zal je zelf 't beste weten!
zei ze onbeschaamd".

„En die twee knaken?!" riep ik
bijna huilend.

„Je haakt niet naar geld!" sneer-
de Clementine vals. Ze gooide de in-
houd van het glas in een fonteintje,
waar een groezige handdoek naast
hing.

„Schiet nou maar op", ziei ze, ter-
wijl ze opstond. Ik stond eveneens
op en doordat de lucht in het ver-
trekje in beweging kwam, slierde
de «, knoflookdamp beangstigend
dicht langs m'n neus. Ik hield m'n
adem in en half stikkend wankelde
ik naar buiten, waar ik duizelig
tegen een boom leunde. Gerust,
vrienden, ik wist het allemaal niet.
Die Clementine heeft me genoopt
mijn leven te herzien. Het verleden
en de toekomst incluis. Alleen over
het heden tast ik nog in het_duis-
ter. ~ ~ '

het neutralisme, doch politiek moet
blijven steunen op de christelijke
beginselen van het recht. Spreker
achtte het daarom zeer noodzake-
lijk, dat de a.r. meer en meer be-
seft, dat zij een eigen geluid zowel
nationaal als internationaal heeft
te laten horen.

Les van amtod«6kwodige
De vroegeie leider van autorenstal
van de Mercedes-Benzfabrieken in
Neurenberg Alfred Neubacher zal
op 19 en 20 april voor de Nederl.
Autorensportvereniging op het cir-
cuit van de badplaats een coureurs-
cursus leiden. Hij zal daarbij ter-
zijde worden gestaan door een
groep instructeurs die hun sporen
op de racebanen van 't vaste land •
van Europa hebbend verdiend, zo-
als Frankenberg, Graf Tips, Karl
Kling en Walter Schock.
Behalve praktijk geeft Neubacher
ook lessen in theorie aan de deelne-
mers. Op de eerste cursusdag houdt
de instructeur in de avonduren een
lezing over de autorensport, ge-
illustreerd door enige films.

De coureurscursus staat open
voor geroutineerde wedstrijdrijders
en voor degenen die hun rijvaar-
digheid willen opvoeren.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee-
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
per post mo'et zijn bezorgd, staan
achter de naam van het schip ver-
meld.
Australië: ss. „Orion", 13 maart
Canada: ss. „Beavercove", 13 maart
Chili: via New York, 13 maart
Ned. Antillen:

ms. „Prins der Nederlanden",,
11 maart.

Ned. Nieuw Guinea:
ms. „Modjokerto", 13 maart

Nw Zeeland via Engeland, 15 maart
Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:

ms. „Pretoria Castle", 15 maart.

Zandvoortse Bridgeclub
Een van de vijf teams van de
Zandvoortse Bridgeclub heeft in
de tweede klasse het kampioen-
schap weten te behalen. Het aerde
team speelde donderdagavond de
uitgestelde wedstrijd tegen Boeken-

j rode 8 uit Heemstede en won met
de overtuigende cijfers 59-27.
Ook Zandvoort 5 kwam. tegen een
team van Boekenrode uit, maar
moest met een 35-54 nederlaag ge-
noegen nemen.

De eerste wedstrijd van de der-
de competitie is inmiddels achter
de rug. In de A-lijn kwam fam.
Vader als eerste uit de bus met
68.52%. Zij Avortlt gevolgd door het
koppel heren Fabel-Stor met 56.94.

In de B-lijn boekte het koppel
heren Agsteribbe-Schutte 67.59%.
De fam. van Eckelt staat hier met
56.48% op de tweede plaats.

In de C-lijn waren de verschillen
minder groot. Het dameskoppel
Berrier-Stor neemt de eerste plaats
in met 59.72%. Dit koppel wordt
gevolgd door de twee dameskop-
pels Groeneweg-Keur en Bos Pe-
naat met 56.94%.

Het dameskoppel Notterman-
Schutte heeft in de D-lijn de lei-
ding met 61.31%. Op de tweede
plaats staat het dameskoppel Crok-
Snijer met 53.57%.

Woensdagavond is er geen com-
petitie-avond in verband met de
halfjaarlijkse ontmoeting tegen de
Bridgeclub Effectenbeurs in Am-
sterdam.

Damnieuws
In afd. B. van de onderlinge dam-
competitie is de heer J. Schuiten
onbereikbaar geworden voor de
overige spelers in deze afd.

In afd. A verloor de heer C.
Draijer van de ex-hoofdklasse spe-
ler O. van Dijk na een vrij inge-
wikkelde partij. Hij zal hierdoor alle
zeilen moeten bijzetten om zijn po-
sitie als koploper te kunnen hand-
haven.
Uitslagen:
A:J. Termes-M. Weber 0-2

C. Draver jr.-O. van Dijk 0-2
Overige partijen afgebroken.

B.:J. v.d. Werff-J. Schuiten 0-2
F. van Beem-D. Walter 2-0



FAMILIEBERICHTEN

De heer en mevrouw ZUIDEMA-
DEMMENDAAL geven met vreug-
de en dankbaarheid kennis van de
geboorte van een zoon

ROBERT HENK
Cristobal, 9 maart 1958
P.O. Box 5044
Panama Canal Zone

Heden overleed nog vrij on-
verwacht onze lieve man, va-
der, behuwd- en grootvader

•de heer
TJEERD FABER

in de leeftijd van 71 jaar.
Moge zijn ziel rusten in vrede

Uit aller naam:
N. Faber-Vermeer
Kinderen en
kleinkinderen

Zandvoort, 9 maart 1958
Thorbeckestraat 4
Condoleantie-adres: M. Faber,
Kostverlorenstr. 15, Zandvoort
De begrafenis zal plaats vin-
den woensdag 12 maart a.s.
om 2 uur n.m., op de alge-
mene begraafplaats te Zand-
voort. Vertrek Kostverloren-
straat 15: 1.45 uur.

K.J.C. „Noord"
De stand in de competitie na de
eerste ronde luidt:
1. Arie Molenaar met 5582 punten.
2. Ab. Zwemmer met 5509 punten.
3. Mevr. Jacobs-Terol met 5320 p.
4. Mevr. Slagveldt met 5046 punten

Daar kunt u heen
Monopole

Dinsdag 11 maart, 8 uur: film „Se-
miramis, Courtisane van Baby-
Ion".

Woensdag 12 maart, 8 uw: film
„Geldroof in Londen".

Hotel Bouwes
Zaterdags en zondags cabaretpro-
gramma. Orkest: Wim Oly.
Zondags matinee.

Vrijdag Ui maart, 8 uur in Zomer-
lust, film „Het verloren conti-
nent", door Chr. Best. Bond.

Stadsschouwburg, Haarlem-
Zaterdag 15 en zondag ie maart,

8 uur: Ned. Comedie met „Wie is
Janus".

Maandag 17 maart, 8 uur: Rotterd.
Toneel met „De Boomgaard".

Woensdag 19 maart, 8 uur: De
Haagsche Comedie met „Toontje
heeft een paard getekend.

fflfirLKJ
FLINKE WERKSTER ge-
vraagd, maandags. Mevr.
Bekenkamp, Thorbecke-
straat 37, tel. 2904.

Napoleon was net. als ik:
klein van stuk. Dit is
echter de enige overeen-
komst die er tussen ons
is. Nap. heeft nooit met

hulsvestingsmoeilijkheden
te kampen gehad. Ik wel.
Ik ben n.l. op zoek naar
een leuk en gezellig kost-
huis, waar ik permanent
kan verblijven. Mag ik mij
voorstellen? Mijn naam is
J. C. Ouwehand, jongeman
van 24 jr. G.G. Als U iets
voor mij heeft: ik ben be-
reikbaar op Burg. Engel-
bertsstr. 10. Telef. tussen
8-12 en 1-6 u nr. 3825.

GEVR.: kleine OPSLAG-
PLAATS annex kantoor-
tje. Br. nr. 2001 bur. Z.C.

TB KOOP: l Inphraphil-
lamp ƒ 20; 1 2-pers. op-
klapbed ƒ 15. Dr. Mezger-
straat 42.

TE KOOP GEVR.: HETE
LUCHTKACHEU
J. Schaap, Noorderstr. 32*

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Tot 1.30 'uur geopend.
Zeestraat 62 - Telef. 2263

Maak van Uw tijd-
schriften 'n waax-
devol boek. - Laat
ze daarom bij ons

inbinden.

GERTENBACHS
DRUKKERIJ

Achterweg l - Telefoon 2135

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Za. 15 en zo. 16 mrt, 8 u.
Ned. Comedie

„Wie is Janus"
Ma. 17 maart, 8 uur

Rott. Toneel
,,De Boomgaard"

Woensdag 19 mrt, 8 u.
De Haagsche Gom,

„Toontje heeft een
paard getekend"

Pr. ƒ 1,25 t/m ƒ 5 (a.i.)
Verk. op speeld. en 2 dg
erv. v. 10-3 u. Na 12 u.
tel. Coupons geldig.

WINKELIERS,
Maakt reclame
doormiddel van
de

ZANDVOORTSE
COURANT
Maak steeds tijdig uw
advertentie gereed!

Achterweg l
Telefoon 2135

AUTOVERHUUR
Vaste dagprijs (onbep. rijden), langere term.
aunz. kortingen. Opel Rekord '58-, Peugeot ,403'
6 pers. Chrysler Windsor

Ged'. Oude Gracht 70, telef. 10454
„HOLIDAYS" -HAARLEM

Komt kijken!
Komt proeven!
Mj

„Uiltjes"
automatiek
die woensdag 12 maart
om 2 uur opengaat.

Al onne artikelen worden
met roomboter bereid.

Ook onze verrassingen blijven niet
uit, zowel voor groot als klein, want
voor magen met kuiltjes zorgen de

Uiltjes.

Kerkplein S - Tel. 2658

Adverteert in de
ZANDVOORTSE COURANT

Baha'i Weieidplooi
Wij herinneren U aan de le-
zing:
„Chaos of wereldorde"
op Woensdag 12 maart 8 uur
in hotel „Meijershof" Burg.
Bngelbertsstraat 70

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gemeente Secretarie
2499 Gein. geneesheer, Julianaweg la
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2069 Crematie- en. begrafenisonder-

neminff J. de Roode, Kerkstr.la
2424 Autobedryven „Binko",

Oranjestraat en Stationsplein.
8231 Boekhandel v/h Esvê,

Grote Krocht 17.
3283 Autoryschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
3492 „Leico", schoonmaakbedrijf

Marn. van St. Aldegondestv. 3
26076 (02500) Garage FHnterman

Zandyoortselaan 365
Renault service-dealer

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
bachs Drukkerij, Achterweg 1.

Gertenbachs Drukkerij
verzorgt al uw

FAMILIE
DRUKWERK

als:
Geboortekaartjes
Verlo vingskaart j es
Ondertrouwcirculaires
Visitekaartjes
Rouwcirculaires
Dankbetuiöingskaarten

Achterweg l
telefoon 2135

IK HOU VAN
BEORUYTER

waar fe foif elke bestede gulden
een dubbeltje toe krijgt.'

Dat zet zoden aan de dijk: voor tien gulden kassabons betaalt De Gruyter

één gulden contant uit. En dat doet De Gruyter al meer dan 50 jaar!

rdeel l voordeel
tot én met

18 maart'58
tot en met

18 maart'58

<

derde pak Trexop
of Zelfw. Wasmiddel
EHEEL GRATIS

ELK TWEEDE BLIK
SPERCIEBONEN

16 ct
GOEDKOPER

Een doos meubelwas
of een doos Hnoleumwas

10 ct goedkoper

Meubelwas
geel en bruin

10% KORTING DOOR
eigen importen

eigen expeditie
eigen fabrieken
x£T eigen winkels

SS0312
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Redactie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344 -

Advertentieprijs:
12 et per mm heogte

ZANDYOORTSE CO
. ; voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBAGHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

WAAR WIJ WONEN\ • ,
Ontwikkeling van Zuid-Kennemexland ia nabije toekomst

Hoe gaat in de nabije toekomst het gebied waarin wij' wonen, en dat
wordt aangeduid met de naam Zuid-Kennemerland, er uit zien?
Het nevenstaande kaartje van het streekplan voor ! Zuid-Kennemer-
land, 't plan dat verleden jaar met enkele wijzigingen door- het college
van G.S. werd aanvaard, geeft hier van een globaal beeld.
De vier 'stedenbouwkundige aspecten, wonen, - werken, verkeer en ont-
spanning eisten van de samenstellers van dit project waarvan verschei-
dene delen reeds in uitvoering zijn een zo evenwichtig mogelijke be-
hartlging. ' . . .

Het .uitgangspunt van het streek-
plan, waarvan wij de voornaamste
onderdelen voor de lezer aanstip-
pen, is hét bevorderen van een nor-
male ontwikkeling van Zuid-Kehne-
merland en het behouden van zoveel
mogelijk cultuur- en natuurgronden
binnen het ontwikkelingsgebied.

De. kern van de ontwikkeling van
Zuid-Kennemerland zal ook in de
toekomst blijven liggen in. de lang
gerekte noord-zuid gerichte bebou-
wihgszone met woon- en industrie-
gebieden. ; .

Aan de Oostzijde begrensd door
'dun bevolkte vee- en klei'gronden
met slechts enkele dorpjes of. buurt-
schappen temidden van een agra-
risch landschap.
Aan de westkant begrensd door het
geheel van duinen en strand, met
weilanden, bollenvelden en bossen,
die met Zandvoort een grote ver-
scheidenheid voor recreatieve móge-
lijkheden .kan verschaffen aan een
groot deel van de randstad Holland.

ten oosten
T«n Haarlem
: Eén van de. zwaartepunten in het;

"ontwikkelingsplan .,is gelegen "hv?dë1
.verkeersverbindingen.

Het oude net van hoofdvérkeers-
wegen met de Haarlemse" stadskern
als -uitgegroeide vêrkeersdriésprong"
-is in het ontwerp vervangen door
een nieuw, rationeel hoofdverkeers-
.wegennet, waarbij zowel' de nóord-
.zuidverbinding als de uit het oosten
hierop aansluitende weg aan de oos-
telijke kant van de bebouwing zijn
geprojecteerd,

Bij deze- wegenplannen is zoveel
mogelijk versnijding van natuur-
schoon en cultuurgrond vermeden.
Oostelijk van de centrale bebou-

. wingszonde, Haarlem en Velsen, is
de belangrijkste hoofdverkeèraweg,
aansluitende op de .Velsertunnel ge-
projecteerd, die van het noorden,'
zuiden en oosten komende hoofdver-
keerswegen verbindt' en die . zowel

, het doorgaand verkeer Noord-Zuid
buiten Haarlem omvoert als het
langs de hoófdverkeerswegen van
hét oosten
vangt.

komende verkeer op-

Deze weg zal even. ten zuiden van
de Velsertunnel in Zuidoostelijke
richting afbuigen over de bestaande
rijksweg.de Amsterdamse Vaart on-
gelijkvloers kruisen en ' in Zuid-
westelijke richting afbuigen en het
tracé van de Spieringweg volgen.

Naast deze „oostelijke randweg"
komt in het plan de veelbesproken
„westelijke randweg" voor het min-
der belangrijke, maar waarschijn-
lijk wel drukke semi- en niet-door-
gaande verkeer noord-zuid. Deze
weg zal'in zuidelijke richting leiden
naar Vogelenzang en vandaar,
dicht ten westen .van dit dorp in
zuidelijker richting met goede aan-
sluitingen zowel op de bestaande
rijksweg door de bollendorpen .als
op de Zuidhollandse provinciale weg
langs de duinvoet. Deze .verlengde'
westelijke randweg, die geprojec-
teerd is tussen de Vogelenzangse-
weg en de Doodweg.tast het fraaie
en oude loofbos van het landgoed
Vogelenzang niet aan.

De westelijke randweg loopt door
Leijdüin^ om ten noorden van de
bedrijfsgebouwen van de Amster-
damse waterleiding evenwijdig aan

Voetbaltrainer
»aax Herenveen ,
•Dé heer-S. -Plooyer, sedert enige ja-
rén • trainer, van de voetbalvereni-

• ging „Zandvoortmeeuwen"', heeft
een aanbieding van Herenveen aan-
vaard om de spelers van deze Frie-
se club te gaan trainen, l Mei .a.s.
aal de heer Plooyer met' zijn train-
irigswerkzaamheden beginnen. . - .

"'•-De heer Plooyer verwisselt 'ook
van . woonplaats, in' Herenveen 'is
voor hem een woning'beschikbaar.

de spoorlijn Haarlem-Leiden te lo-
pen en verder ten westen -van de
Houtvaart, tenslotte op de Delft-
laan aan te sluiten.

Nieuwe wegen naar Zaadvoort
doorkruising van', de centrale be-

bouwingszone was. niet te vermijden
voor de verbindingen ten behoeve
van het verkeer in de richting oost-
west, waaronder het vooral in de
spitsuren drukke .verkeer Amster-

dam-Haarlem-Aerdenhout-Zand-
roort van forensen en strandbezoe-
kers. Deze doorkruisingen van de
bebouwing zijn in het ontwerp
evenwel beperkt tot twee traversen,
die als" hoofdverkeerswegen moeten
worden ingericht. Het van Amster-
dam komende ' (forensen) verkeer,
dat naar het. noorden wil of .via de
Zéeweg naar het strand kan via de
nieuwe Prinsenbrug langs de noord-
ka.nt van het station Haarlem over
de Verspronckweg en verder rijden.
Deze verbinding mag evenwel niet
te zwaar worden belast. Langs de
zuidzijde- van' .-Haarlem komt een
verbinding, die in het oosten via
een niéuwe brug over het Zuider
Buiten Spaarne aansluit op* de nieu-
we verbinding met de Schipholweg

-,en-.-.-.me£..: .dbv^ rijksweg. .~-A.msterdam-
Haarlem. Deze"'ontworpén-- oostwest-
verbinding zal tussen dé bebouwin-

gen van Heemstede en Haarlem in
de Heemsteedse Dreef en de Wa-
genweg ongelijkvloers kruisen en
vervolgens via een nieuwe brug over
de Leidsevaart, • ongeveer tev hoogte
van het Coorhertlyceum zich in
westelijke richting voortzetten als
een weg ten noorden van Aerden-
hout, die via Bentveld naar Zand-
voort zal voeren en aansluiten op
de Zandvoortselaan nabij de manè-
ge of de Herman Heijermansweg.

Venpxeide bevolkingscentxa
De bevolking is in het ohtwerp-

streekplan voor Zuid-Kennemerland
verdeeld over twee steden — Haar-
lem en het ook als zodanig genoem-
de IJmuiden — een aantal dorpen
en dorpjes of buurtschappen en eni-
ge verspreide villawijken en villa-
parken. Een deel van deze dorpen
ot' villaparken is te- klein voor een
behoorlijk dorpsbestaan in cultureel
opzicht en voor een behoorlijke
outillage. Samenhang in dit- geheel
is evenwel niet gewenst, daar een
uitgestrekte en ononderbroken hui-
zenzee geen goede woongelegenheid
zou betekenen.

In het ontwérp-streekplan wordt
voorts gewezen op de burtschap De
Glip, tussen Bennebroek en Heem-
stede, dat tot een dorp van voldoen-
de omvang kan uitgroeien voor een
aantal publieke voorzieningen als
kerken .en scholen, in aanmerking
genomen de aantrekkelijke ligging
nabij bossen en duinen alsmede de
in de. toekomsf waarschijnlijk
steeds beter wordende verkeersver-
bindingen^ Ditzelfde geldt voor Ben-'
nebroek en Vogelenzang, welke:
plaatsen, evenals De Glip. wellicht
nog meer voor- o>uderen: dan voor
forensen aantrekkelijk' 'kunhen'' wor-
den. " • " " ' :

Prapaganda-avond „Volkonderwijs"

Scholieren op de planken
< met zaag en toneelspel

De afdeling Zandvoort van „Volksonderwijs" gaf gisteravond in „Mo-
nopole" een propaganda-avond, welke de vorm had van een centrale
ouderavond.
Vertegenwoordigd waren de leerkrachten en de kinderen van de open-
bare ulo-school, de dr. Albert Plesmanschool en de" Karel Doorman-
school.

De heer H. van Ekeren, hoofd van
de Hannie Schaftschool, die een
kort openingswoord sprak, moest
tot zijn spijt-mededelen dat zijn pu-
pillen niet zouden optreden, aan-
gezien de pianiste ziek was gewor-
den. Men had niet meer in de korte
tijd, die nog restte, een vervanger
(ster) kunnen vinden.

Allereerst traden de kinderen van
de Karel Doormanschool voor het
voetlicht met enkele zangnummers,
waarbij de heer H. E. Dees de jeug-
dlge vocalisten op de piano bege-
leidde. Daarna was het .de beurt
aan' de ulo-schoolband, een amuse-
ments-klein-orkest, bestaande uit
vier jongens en twee meisjes. De
heer .E. Roerselman gaf door zijn
aanwezigheid op het podium zijn
leerlingen morele steun!

Een bijzonder programma-onder-
deel -was de televisie-uitzending
van een gedeelte van het schoolcon-
cert, dat op 27 februari j.l. in de
aula van de ulo-school plaats vond.
Het was de heer Feenstra gelukt
twee televisietoestellen op te.stellen
die beide een behoorlijk beeld ga-
ven. De aanwezigen stelden het zien
van een deel van het NCRV-pro-
gramma kennelijk op hoge prijs en
het was duidelijk aan de reacties
in de zaal te horen dat de verschij-
ning van enkele bekenden op het
beeldscherm diepe indruk maakten
vooral op de schooljeugd, die in
hun hoofd, de heer Koerselman, een
voortreffelijk televisiespreker ont-
dekten!

Tussen de verschillende zang- en
voordrachtnummers door kreeg ook
nog een gast het woord. Dat was de
heer G. G. 't Hooft, hoofd van een
school te. Amsterdam. -Deze vlotte
spreker —:. dat i was hij „ongetwij-
fjeld!. ^ -belichtte in een. meésle-
péhde speech" de .wenselijkheid- van
hét • volksonderwijs,' 'zulks .ster • ver-
meerdering. 'van het .onderling' ber

grip onder de mensen. Het. volkson-
derwijs strijdt voor goed onderwijs
en spr. vroeg de aanwezigen hun
krachten in te spannen het openba-
re onderwijs .te steunen zoveel als
in hun vermogen lag.

Een jeugdtoneelgroepje van de
Karel Doormanschool voerde toen
een echt toneelstuk op: „Het tover-
doosje". Dit was het verhaal van
een boerin, die haar bedrijf achter-
uit ziet gaan, omdat haar knecht
haar besteelt. Een oude dorpsge-'
noot geeft de boerin een heel ge-
makkelijk middel om zich wat meer
met de gang van zaken op de boer-
derij te bemoeien, onder het mot-
to: Het oog van de meester maakt
het paard vet!

Jongens van de Albert Plesman-
school gaven toen een vertolking
van het zelfbedachte -één-actertje
„De drenkeling". Om rillingen van
te krijgen. De drenkeling moet wer-
kelijk stijf bevroren zijn geweest,
maar na de boterham, 'die hij van
de schilders pikte, ontdooide hij
zienderogen!

Een keurig vei-zorgd nummertje
grondgymnastiek (lange mat) werd
door jongens van de ulo-school, on-
der leiding van heer J. A. B. van
Pagée na dit „ijselijke drama" wég-
gegeven. Een probaat middel, om
hel bloed weer te doen stromen.

En opeens was het toneel vol
vlaggen zwaaiende en zingende,
kinderen (Albert Plesmanscholle-
ren) die Oom Piet, die .weer terug,
was uit Amerika, verwelkomden!
Ja, inderdaad, .oom. Piet was weer
terug uit Amerika en hij bracht
een zeer merkwaardig koebeest
mee. Dit dier gaf'niet alleen melk
.aan een huilende baby, maar ze
deed er nog een pakje boter bij
.ook. Bovendien kon ae optelsommen
maken 'met haar staart: Een staal-
.tje .van dressuur, waar. wij respect
voor. hebben! • - • '.

De -avond werd besloten .met zang

In grote trekken geeft het bovenstaande kaartje de toekomstige en
reeds begonnen ontwikkeling aan van ons woongebied, Zuid-Kenne-
merland.' De voornaamste wooncentra zijn Haarlem en IJmuiden-
Velsen. Voor de Bloemenstad ligt in het gebied tussen Het Zuider
Buiten Spaarne, de Schipholweg, de Buiten lAede en de Ringvaart de
grootste uitbreidingsmogeiijkheid.
De hoofdverkeersweg voor het noord-zuid verkeer komt ten oosten
van de bebouwingen. Voor het snelverkeer is de westelijke randweg

. beschikbaar:-.-- - . . . . . .
De bebouwingssone wordt doorsneden door de oost-west verbinding
Amsterdam-Zandvoort voor het touristen- en forensenverkeer.
De bestaande bebouwingen van Driehuis, Santpoort, Bloemendaal en
Heemstede sullen nog kleine uitbreidingen kunnen ondergaan. Voor
Zandvoort is de uitwijkmogelijkheid voor de bebouiving gedacht in
noord-oostelijke richting ten noorden van de spoorlijn.
Op Het kaartje kunt U deze uitbreiding zien.

H, = Heemstede-Bloemendaal.
S = De toekomstige uitbreiding van Haarlem.
10 = IJmuiden.
B = Bennebroek.
T = De in 1957 gereed gekomen Velsertunnel onder het Noordzee-

kanaal.

Denken over doorbraak
en vernieuwing

Weekend cursus te Bentveld op 15-16- maart

Dat de .doorbraak' en andere gees-
telijke en organisatorische wijzi-
gingen in öe socialistische bewe-
ging hebben plaatsgevonden, be-
tekent allerminst, dat het proces
van vernieuwing van het socialis-
tisch denken als beëindigd mag
worden beschouwd. Bij velen wer-
ken de oude idealen nog na. En
naarmate de eerste vernieuwings-
golf voorbij is, gaan deze oude ide-
alen zich weer sterker naar .voren
dringen. Tegelijk echter blijken zij
aan spankracht verloren te heb-
ben. Vandaar een gevoel van té-
leurstelling. De zogenaamde ,,nieu-
we zakelijkheid", in de eerste jaren
hoog geroemd, blijkt op de duur
toch te schraal om mensen duur-
zaam te stuwen, ouderen zo goed
als jongeren. Vandaar dat zich
naast een zekere apathie ook een
hang naar nieuwe idealen open-
baart. Men verlangt een helder
beeld van de samenleving waar-
voor de socialistische beweging wil
werken en strijden;' men verlangt
ook naar de omlijning" van "de zede-
lijke eisen, die aan hét streven van
deze beweging ten grondslag lig-
gen. Een tussentijds balans opma-

van de ulo-leerlingen o.l.v. de heer
Van Schie..

Een kort slotwoord van de 'voor-
zitter van ulo-oudercommissie, de
heer P.J. Janssen, die. de .heer Ram-
kema (alias „Oom .'Piet"!) voor
diens bemoeiingen een bbekenbon
aanbood, vormde het definitieve
slot van' de avond', die • in; alle op-
'zichten. geslaagd. mag woïdèn ge-
noemd. • . -H.W.

ken zou voor velen stellig betekenis
hebben.

Intussen „ voltrekken zich ingrij-
pende technische en organisato-
rische wijzigingen in de maatschap-
pij, die al maar nieuwe problemen
oproepen. Problemen, waarop de
socialistische beweging een ant-
woord zal hebben te geven, wil zij
als sociale en politieke beweging
recht van bestaan hebben én men-
sen tot maatschappelijke 'activiteit
kunnen brengen.

Vandaar, dat die socialistische
beweging voortdurend zich zal-moe-
ten afvragen: welke sociale, econo-
mische en • culturele doeleinden
streeft men na én langs welke we-
gen en met welke middelen.
Progrnmtna:

Zaterdag 17 uur: opening.
19.30 uur: restanten en vernieu-
wingen in het socialistisch den-
ken - drs. H. M. de Lange.

Zondag 10.15 uur: de technische
en. organisatorische ontwikkelin-
gen stellen nieuwe problemen -
drs. J. M. den Uyl.
14.30 uur: waarop moet het so-
cialistisch denken en handelen

. zich thans richten én hoe? - ge-
spreksgroepen.
18 uur: sluiting - broodmaaltijd.

Watergetijden
H.W. L.W. H.W.

maart
16 1.15 9.- 13.38
17 2:06 10.— 14.23
IS 2.46 11.— 14.58
19 3.19 11.30 15>30
20 3.49 12.— 16,01
21 4.20 -;~• 16.32
22 4.50 0.30 17.01

L.W. strand
berijdbaar

21.30 5.00-11.30
22.30 6.00-12.30
23.- 7.00-13.-̂ -
'23.30 7.30-13.30
24.- 8.00-14.—
12.30 8.30-14.30
13-.— 9.00-15.00



Deugden en ondeugden
van landen

gefeild in een statistiek

Statistieken, de eigentijdse graadmeter van hetgeen er leeft, gedacht,
gedaan en nagelaten wordt en zichtbaar aan de oppervlakte verschijnt,
trekken veler belangstelling.
Zij zijn niet altijd even interessant, maar soms geven zij een boeiend
overzicht van onze conditie zoals die in de tabellen wordt genoteerd.

Het bekende en om zijn nauwgezet-
te berichtgeving geprezen Engelse
weekblad „The Economist" heeft
enige tijd geleden een vergelijking
gemaakt tussen prettige en minder

aangewone gewoonten van verschil-
lende volken.

Het eerste overzicht leert de le-
zer iets omtrent de drinkgewoonten
en de animo voor het roken.

TabaTcsproducten en alcoholhoudende dranken
(jaarlijks verbruik per hoofd)

Tabak Bier Spiritualiën Wijn
(Gallons) (Gallons) (Gallons)

Canada
Verenigde Staten
België
Nederland
Nieuw Zeeland
Denemarken
Australië
Engeland
Duitsland
Zweden
Frankrijk
Italië

6.9
6.8
6.5
5.6
5.3
5.2
5.1
4.8
3.6
3.2
2.9
2.1

13.3
13.1
30.8

3.9
21.8
14.2
23.8
17.8
16.1
6.2
6.4
0.8

0.40
0.89
0.31
0.48
0.46
0.25
0.26
0.23
0.52
1.08
0.45
0.35

0.74
0.32
0.15
0.41
0.56
1.48
0.33
2.00
0.42

21.06
19.71

Vergelijkingen zijn gebaseerd op de
jongste gegevens; de cijfers in de-
ze tabel hebben in hoofdzaak be-
trekking op 1956, in de volgende
tabellen in hoofdzaak op 1955.

Duitsland betreft slechts West-
Duitsland.
Een lb is een Engels pond = 454 gr;
een gallon = 4.54 liter.

De Fransen en Italianen zijn de
dorstigste wijndrinkers. Nergens
wordt naar verhouding minder wijn
gedronken dan m Nederland (een
goede of slechte gewoonte, wij dur-
ven het niet te zeggen).

Ook in het gebruik van spiritu-
aliën (jenever enz.) is Nederland
een matig land.

Zweden staat met 1.08 bovenaan.
Het laagste staat Engeland met
0.23. Nederland heeft 0.48.

België drinkt per jaar per hoofd
30.8 gallons. Nederland slechts 3.9.

Een veel bedenkelijker gewoonte
dan het gebruik van alcohol is het
gebruik van verdovende middelen.

De vergelijking ziet er als volgt
uit:

Verslaafdheid aan verdovende
middelen
(per miljoen inwoners)

Canada 220
Noorwegen 175
Denemarken 135
Verenigde Staten 66
Finland 57
Oostenrijk 40
Griekenland 29
Spanje 21
Zwitserland 21
België 18
Duitsland 10
Engeland 6
Rusland 2
Frankrijk 2

Zoals men ziet, komt Nederland op
dit overzicht, percentsgewijs al-
thans, niet voor.

Leerzaam is het staatje, dat een
vergelijking geeft van het aantal
zelfmoorden en moorden per 100000
inwoners van de bevolking.

Gewelddadige dood *
(cijfers per 100.000 inwoners)

zelfmoorden moorden
29.6 0.7
25.2 2.4
23.4 0.9
23.3 0.5
22.6 1.1
20.6 2.0
19.9 2.6
19.3 1.0
17.0 0.8
16.0 0.8
15.9 7.2
13.8 0.8
11.9 2.9
10.8 1.4
10.6 0.7
10.1 4.8
8.9 0.8
7.4 0.4
7.1 1.1
6.1 1.7
6.0 0.3
3.6 2.0

West-Berlijn
Japan
Oostenrijk
Denemarken
Zwitserland
Hongarije
Finland
Duitsland
Zweden
Frankrijk
Alaska
België
Z.-Afrika (Eur.)
Australië
Engeland
Ver. Staten
Nieuw Zeeland
Noorwegen
Canada
Italië
Nederland
Griekenland

Griekenland telt het minst aantal
gevallen van een gewelddadig le-

Burgerlijke Stand
7 maart-13 maart 1958

Geboren: Maria Hendrika Gerda,
d.v. J. B. C. M. Spronk en Alida van
de Pieterman; Anna Elisabeth Wil-
helmina, d.v. A. J. Turkenburg en
E. L. Helt; Cornelis Johannes, z.v.
C. J. Roodt en K. Koper; Ferdinand
Robert, z.v. W. Dorsman en J. M.
G E. Loos.

Ondertrouwd: Johan Charles Rek-
veld en Antonia Alida Maria van
der Linden; Louis André van de
Ven en Jenny van den Nulft; Jacob
Pieter Keur en Helena Hendrika
van Beest.

Getrouwd: Petrus Wilhelmus Ge-
rardus Everardus Johannes Wels en
Francisca van Klingere»; Cornells

venseinde, wellicht werkt hier de
heilzame invloed van haar klassie-
ke filosofen en wijsgeren nog door.

Het pleit voor de Griek van van-
daag. Ook Nederland slaat geen
slecht figuur. Moeten wij het gerin-
ge aantal zelfmoorden en moorden
misschien toeschrijven aan onze af-
keer van geweld en spreekwoorde-
hjke verdraagzaamheid?

verdwijnen met
PUROL

In het staatje van onwettige ge"-
boorten dat hieronder volgt staat
Nederland op de laatste plaats.- '

Onwettige geboorten
(% van alle levendgeborenen)

Oostenrijk 15.5
Zweden 9,8
Duitsland . 7.7
Frankrijk 6.7
Denemarken 6.1
Engeland 4.6
Verenigde Staten 4.4
Canada 3.7
Noorwegen 3.5
België 2.2
Z.-Afrika (Bur.) 1.6
Nederland 1.4

Echtscheidingen zijn in ons land —
ook in deze „verlichte eeuw" —
niet populair zoals uit het onder-
staande blijkt.

Echtscheidingen
(jaarlijks aantal per 1000 inw.)

Alaska 2.58
Ver. Staten 2.35
Denemarken 1.53
Z.-Afrika (Eur.) 1.43
Oostenrijk 1.29
Zweden 1.22
Zwitserland 0.89
Duitsland 0.85
Japan 0.84
Finland 0.82
Australië " 0.73
Nieuw Zeeland 0.73
Frankrijk 0.67
Noorwegen 0.62

\ Engeland 0.55
Nederland 0.51
België 0.50
Canada 0.37
Mexico 0.36
Portugal 0.11

Nederland is, zoals uit het totaal-
beeld van deze statistiek, ten
overvloede, blijkt geen land van
uitersten.

Wij komen uit dit overzicht als
een gematigd volkje te voorschijn.

Sport en spel

23 Concordia 2-TZB l
6G TZB 3-DIO 6 ,
72 TZB 4-SHS 4

Nagtegaal
Couw.

en Petronella Johanna

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Programma zaterdag 15 maart:
188 Concordia adsp. c-TZB a 15 u.
204 TZB adsp. b-Alliance d 15 u.
Programma zaterdag 16 maart:

12 u.
12 u.
14 u.

Kaarten voor de wedstrijd Holland-
Turkije welke gehouden wordt op
zondag 4 mei a.s. in Amsterdam,
kunnen t.m. zaterdag 15 maart
aangevraagd worden bij de secreta-
ris.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
De jaarvergadering van de Kenne-
mer Turnkrmg wordt gehouden op
zaterdag 29 maart a.s. in Brink-
man te Haarlem.,

Behalve de behandeling van de
jaarverslagen zal het technisch pro-
gramma 1958 behandeld en een
feestcommissie voor 't 50-jarig be-
staan benoemd worden.

Periodiek aftredend zijn de heren
A J. Fortgens, Bato, J. H.,B. Brink,
OSS, F. W. L. Sauer, Concordia, en
W. de Wolf, Bato.

Op de OSS jaarvergadering van
24 maart a.s. zullen de afgevaar-
digden naar deze vergadering wor-
den benoemd.
Op de clubavond van zaterdag a.s.
in Zomerlust wordt een gevarieerd
programma geboden met gymna-
stiek, film, pianospel, sketches en
kienen.
Aid. volleybal
Het is gebleken, dat de rustperiode
de OSS-volleyballers goed heeft ge-
daan. Alle ploegen wonnen hun
wedstrijden. De dames van OSS l
met 3-1 van SSO 1. De meisjes van
OSS 2 met 4-0 van DSS 2 en de
heren met 3-0 van A.W.

Het programma voor 19 maart
luidt:
Dames: OSS 2-HBC 4 19.45 u.

OSS 1-HBC 2 20.30 u.
Voor de heren is geen wedstrijd
uitgeschreven.

Tafeltennisclub „Shot"
Het Ie team van Shot heeft de com-
petitie in de afdeling Kennemerland
tot een goed einde gebracht door
samen met Spinneweb 2 op de. bo-
venste plaats te eindigen.

De beide laatste wedstrijden, n.l.
die tegen DSB en TZB werden resp.
met 7-3 en 6-4 gewonnen. Deze te-
genstanders die reeds voor 't kam-
pioenschap waren uitgeschakeld,
deden hun sportieve plicht en beten
fel van zich af. Vooral de zege op
het plaatselijke TZB werd met
moeite bevochten.

Shot l verloor in deze competitie
slechts één wedstrijd tegen DSB en
speelde eenmaal gelijk tegen Spin-
neweb 2.

Tegen laatstgenoemde vereniging
zal binnenkort op neutraal terrein
een beslissingswedstrijd om het
kampioenschap moéten worden ge-
speeld.

K.J.C. ..Zandvoort"
Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zand-
voort de derde ronde voor de com-
petitie van de maand maart.
No. l werd J. Versteege, 2e. J. Uit-
zinger, 3e. P. Pa'ap Czn. en 4e. T.
Veen. >

Zandvoortse Korfbalclub
Indien de weergoden meewerken
zullen de beoefenaars van de korf-
balsport zaterdag en zondag een
gooi naar de korf kunnen doen.
Voor het adspirantentwaalftal van
de Zandvoortse Korfbalclub staat
een uitwedstrijd op het programma.-
In Santpoort begint om 3.15 uur de
ontmoeting tegen Sport Vereent b.

Het tweede twaalftal trekt zon-,
dagmiddag naar het Noordersport-
park in Haarlem voor een ontmoe-
ting tegen Oosthoek 4. Deze wed-
strijd begint om 2.15 uur.
Het eerste en derde twaalftal heb-
ben een vrije dag.

Zandvoortse Bridgeclub
De Zandvoortse Bridgeclub trok
woensdagavond met 72 leden naar
Amsterdam om in de grote hal van
de effectenbeurs tegen de Bridge-
club Effectenbeurs te spelen met
als inzet de zilveren pyramide. Dit
bridgetrofee is reeds driemaal
door de kustbewoners gewonnen en
tweemaal door de hoofdstedelingen.

De Amsterdammers wisten een
24-12 overwinning te behalen. Ook
het aantal ' wec%trijdpunten was
overtuigend: 720-543.

Door deze overwinning bleef de
pyramide in de hoofdstad en is de
stand tussen de beide verenigingen
thans 3-3.

Congres KNMB in badplaat»
Naar wij vernemen zal het midden-
standcongres vaiC'de K.N.M.B., dat
dit jaar op 6 en 7 mei in Zandvoort
wordt gehouden, officieel worden
geopend door de voorzitter, de heer
P. G. van der Weele, op dinsdag 6
mei a.s. 's morgens om 11 uur.

Na de lunch geven in dei mld-
daguren twee deskundigen op mid-
denstandsterrein een uiteenzetting
over problemen, die de middenstand
raken.

Op woensdag 7 mei volgt 't huis-
houdehjk gedeelte van het congres,
de algemene jaarvergadering, waar-
in secretaris en penningmeester ver-
slag zullen uitbrengen over -de
bondsverrichtingen in het afgelopen
jaar.

Touring en middenstand
In een gecombineerde bijeenkomst
van de Zandvoortse Handelsvereni-
ging en de r.k. Middenstandsvereni-
ging „De Hanze" op donderdag 20
maart a.s. zal de heer J. B. Th. Hu-
genholtz, directeur van de stichting
Touring Zandvoort een lezing hou-
den over het onderwerp „De Zand-
voortse middenstand en de atich-
ting Touring Zandvoort.

Raadslid spreekt over
sociale zaken
Hedenavond spreekt mevr. A. Mol-
van Bellen voor de plaatselijke af-
deling van de Vrouwenbond van de
Partij van de Arbeid over het on-
derwerp „Wat betekent de dienst
van sociale zaken voor burgers in
nood?"

De bijeenkomst heeft plaats In
Ons Gebouw.

Jaarvergadering oxnroepafd.
A.s. woensdag 19 maart komt de
plaatselijke afdeling van de VARA
in Ons Gebouw in jaarvergadering
bijeen.

Behalve de gebruikelijke punten
vermeldt de agenda een lezing van
een lid van het hoofdbestuur in ver-
band met het "dertig jarig bestaan
van öe afdeling. " " *

Miniatuurtrein in Zandvoort
-!">Een inwoner van de badplaats heeft

het plan opgevat het komende sei-
zoen een miniatuurtrein door de
badplaats te laten rijden. .,

Het ligt. in de bedoeling om de
openingsrit van' de trein, die bestaat
uit een "jeep met'.twee volgwagens,
te houden op woensdag 2 april' om
3 uur 's middags.f--- - i

Folklore bij 'De Wurf• * p c 1 «i« . v
Maandag 17 april zal; de£f olklore-af-
deling van» de .buurtvereniging „De
Wurf" eenJ avond verzorgen in café-
restaurant Zomerlust. Een der" leden
van de afdeling ' schreef voor „de-
ze avond een nieuw- spel over oud-
Zandvoort, ditmaal gebaseerd op ge-
gevens uit de Franse ,tijd.

Het ligt in dexbedoeling van het]
bestuur tijdens het,, zomerseizoen'
een aestal uitvoeringen te geven om
de zomergasten kennis te laten ma-
ken met Zandvoortse gebruiken en-
klederdrachten uit het verleden:

Bouw van woning gegund
Het bouwen van'een woning aan de
dr Schaepmanstraat te Zandvoort
door de heer S. Kramer te Haarlem
is gegund aan cle aannemer P.4 dèt
Jong te Haarlem. Het 'ontwerp' is"
van architect ir. A. Hoogewerf te
Rotterdam. De 'woning wordt ge-'
bouwd door bemiddeling van de n.v.
Bouwfonds Nederlandse gemeenten.

i

Drie dagen verkeersstudie
Voor de vierde maal zal de ANWB een nationale ' verkeerstechnische
leergang organiseren, ditmaal op l, 2 en 3 april in het Gebouw voor
Kunsten en wetenschappen te Utrecht. -
De bond organiseert deze leergang voor technici 'van rijk, provin-
ciën, gemeenten en waterschappen die bemoeiing hebben met het ult-
werken van wegenplannen en het beheer van wegen, en voor politie-
functionarissen wier speciale werkterrein ligt op hét gebied van het
verkeer. •• -> ' •

De bond gaat namelijk uit van de
gedachte dat de verkeersonveiligi
heid slechts afdoende kan worden
bestreden wanneer tevens aandacht
wordt besteed aan het toepassen
van verantwoorde verkeerstech-
nische voorzieningen aan wegen, en
straten. De belangstelling van de
zijde van de overheid voor dit ini-
tiatief is dan ook altijd zeer groot:
op deze nationale leergangen en de
daarop aansluitende regionale leer-
gangen hebben reeds vele duizen-
den practici kennis genomen van de
groeiende verkeerswetenschap en
de toepassing er van.

Op de eerste dag zal ir. F. H.
van der Linde van Sprankhuizen,
directeur-hoofdingenieur van de
Provinciale Waterstaat te Utrecht,
spreken over „Weggebruiker ^,en
wegebeheerder". Hij zal er ,hierbij
de nadruk * op leggen dat - wegen
aangelegd worden voor het verkeer
en dat een studie van de gedragin-
gen van het verkeer dus maatge-
vend moet' zijn voor de wegenbou-
wer. De laatste spreker op de eèr-
ste-dag zal zijn hvS. J. Meijn, ad-
junct-directeur van Gemeentewer-
ken té" Kampen, tover „Stfaat'en
verkeer".' De sprekers" op woensdag

2 april zijn: de heer B. W. Quist,
chef van de , verkeerspolitie ~te
Utrecht over „hfet markeren van
wegen en straten binnen de' be-
bouwde kom" en me j. mr. J. M. C.
Romeijn, administrateur ter direc-
tie van de waterstaat", over „de
konsekwenties van 'de jurispruden-
tie voor de wegbeheerder".

Op de ^laatste ' dag .behandelt de
heer J. A. te Kronnie, hoofdamb-
tenaar van de Rijkswaterstaat, de
„markering van wegopbrekingen en
wegomleggingen" en tenslotte
spreekt ir. A. E. J. Nap, hoofd-in^
genieur-directeur van de ^ijkswa-
terstaat over het karakter van de
weg "(zoals verharding en indeling)
en de invloed die dit karakter heeft
op het gedrag der weggebruikers. I
Evenals op vorige leergangen zul-
len de "deelnemers -ruime ' gelegen;
heid hebben* om tijdens de discus?
sies hun denkbeelden aan die van
anderen te toesteii.'

.Voor Baby'i huld|.

Moeders Goed»:Keux«i

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
. GEMEENTE ZANDVOORT
De burgemeester van Zandvoortiis
verhinderd woensdag 19 maart zijn
spreekuur te houden,

Mensen en zaken
Sneeuw

Enige_ tijd geleden heeft de heer
Hugenholtz tijdens een vergadering
van begunstigers van TouringZand-
voort • een causerie gehouden over
het toerisme en de plannen van de
Stichting voor het komende seizoen.
„Wanneer hier sprake is van „sel-
zoen", dan wordt bedoeld de periode
van ongeveer half mei tot eind sep-
tember.

De heer Hugenholtz heeft echter
in zijn overzicht gewezen op de mo-
gelijkheid van seizoen-verlenging,
eventueel vóór mei of na september.
'Een. prachtig 'idee, want het is ge-
bleken dat toeristen in Zandvbort
gedurende de winter volop kunnen
worden bezig gehouden.

Wanneer een winter als geëindigd
mag worden „beschouwd, is ,na- deae
winter niet meer precies te beant-
woorden. Ofschoon het eind van
maart nog wel niet direct voor de
deur staat, mag men er niettemin
aan twijfelen of deze maand nog
negen „zomerse dagen" kan opbren-
gen.

Het ligt veel meer voor de hand
dat het tot eind maart blijft sneeu-
wen. Misschien wel tot in lengte
van maanden! , . . . , . _

Met het woord sneeuw zal er bij
menig lezer een frons-boven de neus
verschijnen, want sneeuw is niet zo
heel erg populair meer. Eri toch is
dit een onredelijke ergernis. Waar-
om "is sneeuw hier niet zo geliefd?
Omdat wij niet weten wat wij-er
mee doen kunnen. Afgezien van de
vermakelijkheden, ' die de jeugd" in
de sneeuw uitkuurt, zijn grote men-
sen in de regel verklaarde-vijanden-
van sneeuw.

In de wintersportgebieden van
onze goede aarde liggen die zaken
heel anders. Daar is men er dol op.
En hieruit kan ook direct de con-
clusie worden getrokken dat de ap-
preciatie van sneeuw ten „ nauwste
verband houdt met de plaats waar
hij valt. Hier een bron van narig-
heid en in Oostenrijk, Zwitserland
en Zuid-Duitsland bijna even wei-
kom als ,de zon in Zandvoort.

En nu komen wij terug op de
suggestie van de heer Hugenholtz.
Natuurlijk kan het seizoen worden
verlengd. Om een proef te nemen,
zou het in de eerste plaats kunnen
worden vervroegd. Het wintersport-
seizoen kan hier onmiddellijk bij,de
eerste sneeuwval worden ' ingeluid.
Het weert zelf geeft al een aanwij-
zmg dat het? niet?1''g'Öe'cl'Ugx-'die *-pas
gevallen" sneeuw te bewerken met
schuivers, bezemwagens j en pekel.
De sneeuw kan een belangrijke de-
.viezenbron worden. Het''zou tocht"te
gek zijn wanneer de mensen in de
Alpenweide balen, pekel opi die kos-
telijke sneeuw gingen strooien. Had
men' hier van het begin af aan de
sneeuw, die de laatste weken is-ge-
vallen, laten liggen, dan waren op
het ogenblik bobslee-, arreslèe- en
ski-wedstrijden mogelijk geweest.

Steeds weer wijst de;natuur'ons
de-weg. Het. is voorgekomen «Jat het
in de geijkte wintersportcentra mot-
regende, terwijl hier een halve -me-
ter sneeuw lag. Het" sneeuwseizoen-.
is dan' pas aantrekkelijk als er in-
derdaad -sneeuw,, ligt. Daarom is het
bijna misdadig om-de .sneeuw op te
ruimen. De ploegen vaklieden die
daarmee bezig zijn, kunnen veel
beter' springschansen en bobslee-
banen maken. Seizoenverlenging
met het oog op het zomerse weer,
haalt hier toch niets uit. Die ene
week dat het in Zandvoort aomert,
kunnen wij verwaarlozen.- Die kan
net gebruikt worden-om de-winter-
sportattributen in orde te maken.
.Mocht het vandaag dooien, .zodat

de witte sneeuw y.erande_rt in, bruine
drab, dan is dat slechts "ëên" aanlo'ôp
voor het-, volgende,. pakv dat onge-
twijfeld komen gaat. j*>

Als Uw straatje voor het huis
helemaal schoon is, gaat 't weer
sneeuwen. •' MOMUS.

Film en zoeken naar eieren
Zondag 16 maart organiseert' de
speeltuinver. Kindervreugd eenïilm-
middag vóór, de jeugd' van' * 6':jaar
en ouder. Zaterdagmiddag 5 april
organiseert men voor ! dé' Kleintjes
een eierzoekwedstrijd in dé' duinen
en voor de" groteren een speurtocht.

Ongeval
Donderdagmiddag kwam omstreeks
half zes een " 11-jarig' meisje-' met
haar fiets door de gladheid' in d,e
Dr. C. A. Gerkestraat'te'vallenf Zij
•brak haar rechterbeen en moest op
advies van Dr. J. van der Meer per
gemeentelijke ziekenauto naar het
Diaconessenziekenhuis in . Haarlem
worden overgebracht. ,• '<
•\" . . • - ; . f . , . - - - - < - i %

Koorconcert • «'"•'<• '̂  - i ~
De gemengde zangvereniging „De
Stem des Volks" geeft met ^mede-
werking" van' *• het -•>' mannenkoor
„Zanglust" uit,*Beverwijk op jzater-
dag 22 maart een concert, onder "-lei-
ding van de heer Ben- Nuy§n. „
* Bij-de uitvoering .>• van ,„L!Qr-gueV,
compositie, .van L.^de Rille, zaX-vpor
de eerste maal-het-, jongenskpor,i„De
jonge-steüïV.s zijn *medewerking^*er-
lenen. Xitü V-oJj b-^ i^l t,i» 't'-^ic



DOKTERS-, ZUSTERS- en -
t ? ^AFOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 8 uur:

Doktoren:
Dr. C. P. M. Robbers
Koninginneweg 34, telefoon 2813

WUkzuster:
Zuster M. Ei. Niezen
Van Lennepweg 42, telefoon 2382.

Zondag 16 maart
Dierenarts Jan Heek
Koninginneweg 51, Haarlem, tele-
foon 13174.
Apotheek:

14—21 maart:
Apotheek Wijnne, Haltestraat 8
Iedere avond vanaf 7 uur en op
de zondag de gehele dag uitslui-
tend geopend voor recepten en
spoedgevallen.

P R E D I K B E U R T E N

Hervormde Kerk, Kerkplein'
Zondag 16 maart

10.30 uur: ds. C. de Ru. Bedie-
ning H. Doop.
Medewerking Kerkkoor.
19 uur: ds. D. ter Steege, pred.
te Santpoort. Jeugddienst " (met
Jeugdkapel en oud-Jeugdkapel-

"lers).

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag. 16" maart

10.30 uur: ds. J. Heidinga, pred.
te Haarlem.

Het huis m de duinen:
19.30 uur: ds. G. Kroes uit Haar-
lem.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmaweg
Zondag 16 maart <

10 uur: ds A. de Ruiter. 5e Lij-
: denspredikatie.
17 uur: ds. A. de Ruiter. Znd. 50.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zondags H.H. Missen om 7.30-
9 uur Hoogmis en 11 uur; Lof om

- 7 uur.
In de week H.H. Missen om 7

uur en 7.45-uur. Lof om 7.30 uur.

N«d. Chr. GamMnschapibond
Dinsdag 18 maart

3 uur: samenkomst m „Pniël",
Zuiderstraat 3.
Spr. H. Veldkamp, evangelist te

•\Den Haag.

Jehova's 'getuigen
-Woensdag 8 uur: Hulsbijbelstu-

i>a3ie i Koninginneweg 44. - -
Zondag 2-3 uur Wachttorenstudie
Veilinggebouw Dorpsplein.

Bah&'i Wereldgeloof:
Woensdag 19 maart, 8 u in Meijers
' hof, Engelbertsstraat 70: Lezing

„De weg naar eenheid"

Humanistisch Verbond
Zondag 16 maart, 9.45 uur, 402 m:
Radiotoespraak door W. C. Koppen-
berg. Onderwerp „Levensvreugde".

Bahfi'f Weieldgeloof
Godsdienst moet de oor-
saak van eenheid onder
'de mensen gijn.

U wordt vriendelijk uitgeno-
digd tot het bijwonen van
de laatste lezing in dit seizoen
„De weg naar eenheid"
welke gehouden zal worden
op woensdag 19 maart, 8 uur
in hotel Meijershof, Burgem.
Engelbertsstraat 70

Daar kunt u heen
Monopole

Vrijdag 14 maart, 8 uur: film Het
, zondagskind.

Zaterdag 15 maart, 8 uur: idem.
Zondag 16 maart, 8 uur: idem.
Maandag '17: maart, 8 uur: film Ge-

heimcentrale Lissabon.
Dinsdag 18 maart, 8 uur: idem.
Woensdag 19 maart,"8 uur: idem.
Zondag 16 maart, 2.30 uur: film
„ Een schelmenstreek.
Donderdag ,20 maart: Operette-ver-
„ eniglng „Jong Zandvoort".

- t Hotel Bouwes
Zaterdags en, zondags cabaretpro
gramma. Orkest: Wlm Oly.
ZondagB^matinée."

Vrijdag 14 maart, 8 uur. in Zomer•
' ïlust, i/»Zm „Het verloren conti

nent", door .Chr. Best. Bond.,..
Zaterdag 15 maart, 8 uur in Zomer'

lust; Clubavond O.S.S... ~ • , f j>

S ... , ,i ~ ., i -,
j Stadsschouwburg, Hoarfem

Zaterdag • 15 en' zondag 16 maart,
8 uur: Ned. Comedle met „Wie is

' Janus". '• * - *
Maandag 17 'maart, 8 uur: .Rotterd
'.Toneel.met' „De Boomgaard".,
Woenadagrf'19 .maart, 8 uur; De
- Haagriche ' Comedle- met. '„Toontje

heeft een paard getekend. ••>,

FAMILDEBERICHTEN ,

Met grote blijdschap en dankbaar-
tieid geven wij kennis van de ge-
Doorte van onze zoon en ons broertje

FERDINAND ROBERT
Wij noemen hem FERRY

J. M. O. E. Dorsman-Loot
W. Dorsman
Marie
Johan
Kees

Zandvoort, 12 maart 1958
Hogeweg 52
Tijdelijk:
„Pniël", Zuiderstraat 3, Zandvoort

Op 18 maart a.s. hopen mijn
geliefde ouders

HENDRIK GROEN
en
OLGA GROEN-POISL

de dag te herdenken, dat zij
20 jaar geleden In het hu-
welijk traden.

Karla
Zandvoort, Kruisweg 22

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING n *
Zy/weg 63, Haarlem, tel. 15141

Werkt uitsluitend ,in het belang
van haar opdrachtgevers. Vers
zorging van begrafenissen, ere»
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat Tif telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstr. 4, tel. 3131

1 pers. INTERIEURMATRAS 52,50
2 pers. 2-delig
INTERIEURMATRAS . 87,50
Beddenmagazijn

W. H. KEMPER
Haltestraat el - Tel. 2119 en

Excelsior
stofzuiger
Moderne vormgeving! Zware
motor! ƒ 145 of ~v.a. f 2 p.w.
Komt U eens kijken?-
Radio televisie specialist

F. H PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

FantaëtiscÏLJ .:

Slagerij G AU S
750 gr. Schoudercarb* . . 2,70
750 gr. Kalf slappen - 2,65
500 gr. Runderlappen-J en
500 gr. Gehakt h.o.h., ' samen 2,50
250 gr. Tartaar 1,10

Kalfshaksen m. veel vlees p.st. 0,85
Soeppakket .. .., 0,89
250gr.Prima gek. worst . . . . 0,75
250 gr. Bakbloedworst .. . . 0,45
LUNCHPAKKET: Eever en Pekel-

vlees of gek. worst 0,89
KERKSTRAAT-14 - TELEF. 2102

1 pers. vlokmatras 23,95
2 pers. 3-delig vlokmatras

39 75
BEDDENMAGAZIJN

W. H. Kemper
Haltestraat Si, tel. 2119, 2344

Het Wonder van Zandvoort
de goedkoopste zaak

Wi] hebben een grote sortering
Balatum aangekregen:
g meter breed f 3,06 per beter
TAFELZEIL in diverse soorten

per' meter v.a 2,30
ZEEMLAPPEN, vanaf
BEZEMS, vanaf
BOENDERS, vanaf . . .
KASTPAPIER, vanaf
PLASTIC EMMERS, vanaf.
Prima TRAPPEN, per trede

1,10
1,35
0,25
0,30
2,25
2,10

Swaluestraat 9 Telefoon 2418

Annex CABARET-EXTASE
• Zandvoort

Het gehele jaar geopend

Zaterdags en zondags
CABARETPROGRAMMA

met internationale artisten
*

, Gedurende de maand
.maart elk weekend

Orkest
WIM OLIJ

' niet volledig" avorfdprogramma
t'<B. • ••' > r i-

ROEPERS
WONINORUIL

IN ZANDVOORT.
Aangeb. parterre-woning
Gerkestr. (bij Tolweg); 4
k., keuken en badk., tuin
voor en achter; huur ƒ 47
p.m. Gevr. grotere woning
(geen bovenwoning) min.3
sl.k. m. badk. tuin en
schuur. Br. m. voll. inl. nr.
2J12 bur. v.d. blad.

WONTNGRUIL
Aangeb. te Bussum l zitk.,
3 sip.k., douche, zolder
voor en achter tuin, pracht
stand. Huurpr. ƒ 8,50 p.w.
Karel Doormanlaan 5, tel.
8381, Bussum.

RUIL
Welk besch. kl. gez. a. kust
wil. gem. woningruil m.
gez. (4 pers.) in Blaricum
v. (ged.) aug. Br. nr. 2101
bur. Zandv. Courant.

GEVR. v.a. 14 juli tot 28
juli VRIJE ETAGEm. keu-
ken v. echtp. m. l kind v.
9 jr. A. Bakker, Akbar-
str. 25-m, Amsterdam.

TE HUUR GEVR. v. mei
of juni 2 a 3 GEM. KA-
MERS m. keuk. Tel. Am-
sterdam 38896 of br. nr.
2104 bur. Z. Crt.

•EVRAAGD l juh-15 aug.
l huisk. + 2 of 3 sl.kmrs,
gebr. keuk. Br. opg. prijs
nr. 2108 bur. Z. Crt.

Perm. TE HUUR: ZIT-
SLAAPK., str. w., v. dame
of heer b.b.h.h. Br. 2110
Z. Crt.

TE HUUR AANGEB. OP-
SLAGPLAATS of berg-
ruimte 22 m2 groot. Br.
ond. lett. M. Haltestr. 12,
Zandvoort.

TIMMER-METSELWERK
enz. gezocht v.d. avond-
uren. Br. 2103 bur. Z.Crt.

BIJVERDIENSTE GEVR.
Verstelw. of iets derg. Br.
nr. 2102 bur. Z.Crt.

AANGEB. STRANDTENT
Afm. 6x4 m. Br. ond. nr.
2105 bur. Z. Crt.

TE KOOP: nikkelen KO-
LENHAARD m. nikkelen
voor- en achterplaat en
zakpijp. Fr. Zwaanstr. 92.

TE KOOP: v. Delft WAN-
DELWAGEN, z.g.a.n. Bre-
derodestraat 158.

AANGEB. z.g.a.n. KIN-
DERWAGEN merk Harris
Zandvoortselaan 28.

TE KOOP: H.M.W. brom-
fiets, blank schrljfbur. m.
centr. sluiting. Bur gem.
Beeckmanstraat 24.

TE KOOP slaapkameram.;
htsjumeaux met 3-deurs
linnenkast z.g.a.n. (licht
mahonie; bankstel; 2 com-
plete elecr. treinen (Trix);
sanitair.
Kostverlorenstr. 28parterre

BIJVERDIENSTE voor
iedereen. Postbus 61, Sit-
tard. U ontvangt p.o. ant-
woord.

Ter overname gevr.:
een goed onderhouden
DUITSE PIANO en een
.HUISORGEL (liefst
eiken kast). Br. onder
nr. 2106 bur. Z. Crt.

WERKSTER GEVR.
Julianaweg 21

BADKUIP te koop gevr.
i.pr. staat, n. gr. d. 1,60 m.
Tel. 3467 of br. 2107 Z.Crt.

BESCH. MEISJE GEVR.
v.d. winkel. Boven 18 jaar.
Boekh. Lorenz, Haltestr.15

TE HUUR: GEM. ZIT- en
SLAAPK. m. gebr. keuk.,
ook v. langere tijd. Br. nr.
2109 bur. Z. Crt.

TE KOOP: groen MAN-
TELPAK, mt. 42/44.
Kostverlorenstraat 17.

B.z.a. WERKSTER, 4 ocht.
t>.w. ƒ 1,50 p.u. Br. nr. 2111
bur. Zandv. Courant.

Nette TOILETJUFFROUW
GEVR. Aanm. tel. 3883.

GEVRAAGD:

Hulp in de huishouding
voor halve dagen.

Werkster
gedurende 2 uur 's mor-
gens en een

Jongen
v. lichte werkzaamheden.

„Uiltjes" Automatiek
Kerkplein, telefoon 2658

Banketbakkerij Bosman,
Kerkstraat 22 vraagt een
NET MEISJE v.d. winkel
of een meisje voor winkel
en huishouding.

Banketbakkerij Bosman,
Kerkstraat 22, vraagt een

2e BANKETBAKKERS-
BEDIENDE of flinke
3e BEDIENDE.

Wij
behangen
en witten

Vlug en billijk! G. Jager,
Damstraat 25, telef. 15079,
Haarlem.

AANGEB.: ZITSLAAPK.
van 28 maart tot 28 mei,
voor 2 pers., m. gebr. van
keuken. Br. 2107 Z. Crt.

Voor een oprecht geluld: de
ZANDVOOB.TSE COURANT
Ons blad wil:
• Actueel nieuws geven van

velerlei aard;
• Zijn crltlsche en stimule-

rende taak eeriyk vervul-
len;

9 Een tikje spot en humor
niet vergeten;

ZANDVOORTSE COURANT
Achterweg l - Telefoon 2135

TE KOOP AANGEB.: HOEKHUIS ad. Gonst
Huygensstraat nr. 26 Zandvoort, m. voor- en
achtertuin, 6 kmrs, keuk. en zolderruimte. Verh.
voor ƒ 41,30 p.m. Lasten ƒ 45,87. Nad. inl. Mak.
G. v. Zwieten te Amsterdam, Churchill-laan 252,
telefoon 730423.

WONINGRUIL
HALF JULI-HALF AUGUSTUS

BIEDT AAN in Zeist:: mod. flat Ie et., kamer
ensuite, 3 slaapk., badk., keuk., v. en a balkon
+ tuin; garage,'ijskast, vleugelpiano; tel. aanw.
ZOEKT mod. woning liefst aan boulevard.
Adres: A. Rettich, Henr. v. Lijndenlaan 6-6bi&,
Zeist, tel. 03404-4020.

Timmert U zelf
dan naar de Zandvoortse Houthandël, Vondellaan bij
da eerste spoorwegovergang.
Hout, board, eternit, triplex, schuimplastiek platen,
ronde stokken, enz. Gratis gezaagd en geschaafd.

H. BAKKENHOVEN, TEL. 3174

CLUBAVOND O.S.S.
Leden, donateurs en belangstellenden, herinne-
ren wij aan de clubavond
op zaterdag 15 maart a.s. in Zomerlust

Aanvang 8 uur precies.
Gevat leerd programma met BAL NA.

Entree: leden en donateurs 50 et; niet-leden 75 et
Kaarten verkrijgbaar bij Brink, Tolweg 4 en
's avonds voor zover nog voorradig aan de zaal.

Met vlees uit

SLAGERIJ BURGER
kunt U er .tegen!

Speciale aanbiedingen
750 gr. magere Varkenslappen f 3,10
750 gr. fijne Riblappen f 3,10
750 gr. doorr. Ribiappen f 2,68

100 gr. Hausmacher __ .
100 gr. Ham, samen 79 Ct

100 gr. Pekelvlees _ _ .
100 gr. Lever, samen O O Ct

Kwaliteit kalfvlees
Lappen, 500 gram 1,90
Fricandeau, 500 gram... 2,10

Varkenscarbonade
Schouder, 500 gram 1,88
Rib, 500 gram 1,98
Haas, 500 gram .. ...' 2,20
Varkensfilet, 500 gram... 2,58
Fricando, 500 gr ... . 2,58

Heerlijk Lamsvlees
Carbonade . ........ 1,68
Magere lappen ......... 2,40
Bout ..................... 2,63

Rundvlees
ROSBIEF
LENDE
ENTRE COTE
STAARTSTUK

2,65
gr'

Héél malse biefst. 100 gr. 0,58
Biefstuk tartaar, 250 gr. 1,10

U smult van onze vleeswaren
o.a.:
Ham, 100 gram 0,48
150 gram 0,69
Gebr. rosbief, 100 gram 0,65
Gebr. fricandeau, 100 gr. 0,65

Gebr. gehakt, 100 gram 0,38
enz. enz.

Voor soep
Kalfsbeentjes, 500 gram 0,30
Mergstaaf jes, per stuk . 0,25

Makkelijk om in huis te heb-
ben en NU heel voordelig
BLIKJES PORK, inh. 340 gr.

van 1,40 nu 0,98
WIENER WORSTJES, inh.
11 stuks van 1,40 nu 0,98

woensdag en donderdag
500 gr. gehakte h.o. 1,10

100 gr. pork
100 ei * ' 49 et

l

U koopt MI een klasaemaak by

Gebr. Burger's slagerijen
AMSTERDAM . HAARLEM

ZANDVOORT. HALTESTRAAT 3 - TELEFOON 2994

Zeepost -
Met de volgende 'schepen kan zee-
p'ost worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
per post moet zijn bezorgd, staan
achter de naam van het schip ver-
meld.
Argentinië: ss. Uruguay, 17 maart
Australië: ss. Orsava, 22 maart
Brazilië: ss. Uruguay, 17 maart
Canada:

ms. Prins Willem V. Oranje, 20/3.
'ss. Rijndam, 22 maart
ss."„.AmerlcaniGulde", 22 maart

Chili: via New York, 19 maart
Ned. Antillen: ms. Osiris, 18 maart
Nw Zeeland: via Engeland, 22/3.
Suriname: ms Agamemnon, 19 mrt
Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:

ms. Arundel Castle, 22 maart
Brits Oost-Afrika: ss. Ferdinand de

Lesseps, 22 maart •

Inlichtingen betreffende de verzen-
dingsdata van postpaketten geven
de postkantoren.

Amsterdamse
Groentencentrale

Jan Filmer
TOLWEG 16 , T'ELEF. 3195

Verse Groenten
Spruitjes
Lof
Andijvie
Worteltjes
Bloemkool
Sla

p.pond 0,38
..p.pond 0,45
.p.pond 0,39.
p.pond 0,24

. p.stuk 0,85
p.stuk 0,19

Fruit
Jaffa's .. 5 voor 1,10
Sinaasappelen ..10 voor l,—
Jonathans . . 2 pond 1,30
Grape fruit .. 3 stuks 0,98

Conserven
Litersbhk Reine Claude 0,89
Litersbhk Reine Victoria 0,85
Litersbhk Sperciebonen 0,75
Litersblik Snijbonen 0,88
Litersblik Spinazie 0,59

Diepvriesgroenten
450 gr. Sperciebonen . 0,79
340 gr. Spinazie 0,48
700 gram Spinazie 1,05

Extra Reclame:
Bananen . p pond 0,49
3/4 litersglas Appelmoes 0,79
Uit het blik gewogen

Spinazie per pond 0,28
Pracht handapp., 3 pond l',75

Aardappelen
Zeeuwse Buitjes 10 kg 2,35
Zeeuwse Eingenh. 10 kg 2,55
Prima Rode 10 kg 2,95

Bestellingen. Telefoon 3195

Maak van Uw tijd-
schriften 'n waar-
devol boek. - Laat
ze daarom bij ons

inbinden.

GERTENBACHS
DRUKKERIJ

Achterweg l - Telefoon 2135



EN
ZIE ONZE NIEUW INGERICHTE TOONKAMER

PHILIPS
ERRES
SCHAUB LORENZ
BLAUPUNKT

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN
Ruime heuse

I. KEUR
Electro-radio-techniscJi bureau
BURGEM.
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Bandapparaten en Auto radio's

THEATER „MONOP OLE"
Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

Vanaf VRIJDAG 14 t/m ZONDAG 16 MAART
8 uur

Het Zondagskind
Heinz Rühmann, Walter Giller, Hanne-
lore Bollmann, Günter Lüders en Werner
Peters.

Na Charlie's tante een nieuwe fantastische pa-
raderol van Heinz Rühmann. Weer gaan alle
lachrecords er aan bij deze kettingreactie van
oerkomische situaties (Wide screen). Alle leeft.
Technicolor.

Vanaf MAANDAG 17 t/m
WOENSDAG 19 MAART, 8 uur

Cinemascope Technicolor

Geheimcentrale
Lissabon
Ray Milland, Claude Rains, Maureen
O'Hara en Yvonne Furneaux.

Lissabon de stad der intrige waar geheimen
hoog en mensenlevens laag genoteerd staan.
Toegang 18 jaar.

ZONDAGMIDDAG 16 MAART, 2.30 UUR

Een schelmenstreek
Monte HaZe, Rod Mason, Roy Rogers en
Trigger.

Een kleuren-Western. Toegang alle leeftijden.

DONDERDAG 20 MAART
gereserveerd voor de operette-vereniging
„Jong Zandvoort".

Autorijschool „Laurens"
leidt M op in zo vlug mogelijke tijd. Les f 6,- per uur.

Aanmelden: Zandvoortselaan 25
Telefoon '3556

26,50
44,50
34,50

IN KWALITEIT,
ÉN KLEUREN

DIVXNBED 80x190
DIVANBED 120x190
LEDIKANT MET VOETBORD 80x190
KANTELBED 80x190 ƒ 48,-
2-pers. MODERNE SLAAPKAMER

ledikant, tafel, 2 stoelen en nachtkastje .. ƒ 159

W TT
. Jtl.

HALTESTRAAT 21 - TELEFOON 2119 en 2344

A.s. zaterdag:
250 gr. Amandino's voor f 0,70
6 Praliné koeken voor f 0,75

En een heerlijke
Geznber-notentaart voor i 1,05

Vraagt onze bezorgers
naar deze speciale aanbiedingen.

Fa. H. van Staveren
Zeestraat 48 - Telefoon 2684

EEN JARIG BESTAAN ...l
Wij hadden geen slechte start. De behoefte aan een
moderne kapper in Zandvoort bleek groter dan we
verwacht hadden. Het is daarom prettig U te be-
richten, dat vanaf maandag a.s. de vroegere bedien-
de van Maison Gerrits, die 14 jaar de leiding van de
herensalon heeft gehad, AAN ONZE ZAAK IS VER-
BONDEN. Wij hopen door deze uitbreiding van onze
bezetting, de service en de goede naam van onze
zaak te vergroten.,

Herenkapsalon HAAGEN
SWALTJESTRAAT 15, TEL. 2198, Zandvoort

Uw woning opknappen
geen probleem
Bij ons kunt U terecht voor al uw

hout, board, triplex, enz.

H O B O P L E X
STATIONSPLEIN 13-15 - TEL. 3346

Tokïon-verven,
daar heeft U yylak" aan

PHILIPS RADIO
of TELEVISIE
voor IEDEREEN!

Keus uit vele modellen. In alle
prijsklassen een kwaliteitsproduct.
Wij zorgen voor een prima ont-
vangst.
PHILIPS platenspeler met verster-
ker ƒ 148.
PHILIPS platenwisselaar, 4 snelh.
ƒ 159,-. Tijdelijk leverbaar met een
reductiebon ad ƒ 16,-.
Voor uw gramofoonplaten.
PHILIPS scheerapparaat.
PHILIPS hoogtezon
PHILIPS INPHRAPHIL (rode lamp)
Verkoop van diverse merken KOELKASTEN' o.a. BOSCH, KELVINA-
TOR, etc.
Wasmachines combinatie centrifuge en vele andere artikelen.
Uw oude radio heeft inruilwaarde» Komt U eens kijken en luisteren.

Wij regelen desgewenst,
na persoonlijk overleg,
•de betaling met U.
Erkend Philios service^dealer
voor radio en televisie

TELEVISIE RADIO SPECIALIST

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 > Telef. 2534

Aangifte Leerlingen
Openbare Scholen

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort brengen ter algemene
kennis, dat in het tijdvak van 17 tot en met 29 maart a.s. gelegen-
heid zal bestaan voor aangifte van leerlingen, die met ingang van
de cursus 1958/1959 de Hannie Schaftschool, de Karel Doorman-
school of de dr. Albert Plesman school zullen gaan bezoeken.
De aangifte moet geschieden tussen 9 en 12.30 uur ter gemeente-
secretarie, afdeling onderwijs, (ingang Haltestraat).
Trouwboekje mede te brengen.
De kinderen moeten vóór l -oktober 1958 -de leeftijd van zes jaren
bereiken of bereikt "hebben."

Een nieuwe lente en
een nieuw
RIJWIEL

van

Henk
Schuilenburg

De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht- 5-7," telef. 2974

LOCOMOTIEF .
RUDGE
FONGERS
RILATEX

Betaling ook in termijnen.

Voor Ie klas afdrukken
en vergrotingen
kunt U bij ons terecht.
Het allernieuwste JUMBO PRINTS
9/9 en 9/12 slechts ƒ 0,25

Alle merken camera's voorradig
zoals Agfa, Kodak, Zeiss-Ikon, Rol-
leicord, enz. Ook verzorgen wij uw
portretten, reportages, bruidsfoto's.
Uw speciaalsaak op foto- en
filmgebied

FOTO-KINO HAMBURG
Grote Krocht 19 - Telefoon 2150

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
3100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gemeente Secretarie
2499 Gem. geneesheer, Julianaweg la
2262, Informatiebureau Vrecmdelin-

gcnverkcer, Kiosk Raadhuisplein
2089 Crematie- en begjrafenisonder-

neming J. de Roode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort1',

Thorbeckestraat 17.
3492 „Leico", schoonmaakbedrijf

Marn. van St. Aldegondestr. 3
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
bachs Drukker^, Achterweg 1.

Maandagmiddag 24 maart t uur feestelijke opening!
De eerste 500 bezoekers ontvangen een fraai souvenir

256 fraaie stands van handel en industrie - MARGRIET-
HUIS - 5 x per dag MODESHOW - af d.: DOE HET ZELF •
CAMPINGSHOW - DE WERELD VAN HET KIND

HUISHOUDBEURS
Entree f 1,50 incl. bel. - Kinderen tot 14 jaar f 0,75 incl. bel.

• RAIgebouw Amsterdam - dagelijks geopend van 10-5 en van 7-11 uur l

Erkende

AUTORIJSCHOOL „ZANDVOORT"
Autorijles

17 Verhuur van Opeis Rekord
zonder chauffeur •

THORBECKESTRAAT
Telefoon 3283

Prima rietmatten
voor af schutting 'en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62 - Telef. 2263

DUBBEL DIVANBED
in mod. grijze uitv. ,ƒ 67,50

Beddenmagazijn
W. H. Kamper
Haltestr. 21 tel.' 2119*2344

Nylon-
kousen

'„Dubarry", „Belami"
Crêpe mousse anklets-
Wollen sokken

NOTTEN

,DE KAMPIOEN'
-laltestraat 59, tel. 3398

PLAS1IG-
MOTZAKKEN

met plaats voor 8 kleer-
hangers, diverse kleuren
DROGISTERIJ

P. J. Bouwman
Gedipl. drogist

Oranjestraat 7 = telef. 2327

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 5
Telefoon 12448, Haarlem

HEEFT U IETS OP TE
RUIMEN?? W« kopen all.
soorten meubelen en* inboe
dels. Overal te ontbieden.
P. Waterdrinker, telef. 216'

l pers. Dekens v.a. f 10.-
2 pers. deken met
GRATIS een Flanellen laken

ƒ 19,95
BEDDENMAGAZIJN

W.H.Kemper
Haltestr 21. tel. 2119, 2344

CO-OP
KOFFIE

een kwartje
per pak
goedkoper!

Tegen inlevering van de bon op
onze circulaire

MOCCA
PRIMA
SANTOS
NOVO

van 2.35 voor
van 1.98 voor

van 1,80 voor
van- 1.58 voor

2,10
1,73
1,55
1,33

CO-OP PINDAKAAS
MORIAANTJES
Chocolade biskwie
CHOCOWAFELS
COCOSMACRONEN
uit eigen bakkerij

' pot 79 Ct-

200 gram
"2 stuks

49 ct
25 et

6 stuks 72 Ct.

DOPERWTEN 1/1 blik M II 69 Ct!'
DOPERWTEN 1/2 blik M II, 43 en 39 Ct.
DOPERWTEN/. 1/2 blik M. fijn 52 Ct
MAKREEL in tom.saus groot blik 59 Ct
LEVERPASTÉI blik 200 gr. 49 ct
SOEPBALLETJES blik 170 gr. 89 Ct'
BOTERHAMWORST 200 gr. 45 ct
GEKOOKTE ROOKWORST 150 gr. 47 ct
SAKS. LEVERWORST 150 gr. 42 ct

IETS BIJZONDERS! -
ROOM-VANILLE PUDDING

2 zakjes 25 Ct
SHAMPOO luxe flacon van 75 voor 59 Ct
SHAMPOO 2 pakjes van 50 voor 39 Ct

Plus uw dividend

COÖPERATIE-HAARLEM

Zandvoort — Grote Krocht 15

Geef steeds tijdig uw advertentie aan ons op!

Elke fijnproever
prefereert:

T TTTf DHPO «*««**%** **M
Ijtr * tK l O WIJ 11011 6X1

l ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
ï KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150
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ZANDYOORTSE CDURedactie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm hoogte

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT
/

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
L5er post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Verloren continent
in filmprogramma Chr. Besturenbond

De afdeling Zandvoort van de Christelijke Besturenbond gaf vrijdag
j.l. een filmavond in Zomerlust. De heer P. Erune verheugde zich over
de grote opkomst, welke het bestuur vertrouwen gaf dit experiment in
de toekomst nog eens ter herhalen. Als film had men gekozen „Het
verloren continent" van de Italiaanse regisseur graaf Leonardo Bonzi.
Vooraf werden enkele korte^ films vertoond, waarvan vooral „De strijd
tegen de rat", van de cineast Albert Brosens, indruk maakte.

xDe film „Verloren continent (Conti-
nente perduto) is een boeiende reis-
fllm. Tien maanden lang volgde
regisseur Bonzi met zijn filmploeg
de route die eens door Marco Po-
lo werd afgelegd. Hij heeft tijdens
die reis de sfeer van het verre oos-
ten op zich laten inwerken, en heeft
er een kleurig en levendig beeld van
gegeven. Het wijde Cinemascope
systeem — voor speelfilms nog wel
eens vol haken' en ogen. — is voor
dit soort films met zijn wijde land-
schappen bijzonder geschikt.

Bonzi die al eerder van zich deed
.spreken door de film „Macoumba,
de magische dans", ontving voor
,,Het verloren continent" een prijs
op het 8e filmfestival. in Cannes
(1955).'

Eerst wordt de toeschouwer mce-
genomen naar het oude China —
nauwe straten als contrast met
lichtreclames en snelle electrische
trams. Het historische China met
zijn eeuwenoude tradities en gebrui-
ken werd vastgelegd tijdens een
bruiloft bij het vissersvolk van
Tangka. .

De regisseur toont het inwijden
van een • Hindoe-meisje dat zich als
priesteres naar 'de tempel begeeft.
Al het haar wordt haar afgeschoren
voordat ze zich gaat wijden aan het
leven vol' inkeer. Na dit heilige
beeld troont Bonzi" zijn metgezellen
mee naar de Indonesische archipel,
de karbouwrennen op Madoera, de

tempeldiensten van de Balinese
meisjes, amper 10 jaar oud. Of op
de Soenda eilanden waar de vis-
sersvrouwen gaven komen offeren
aan de zee, om de zegen af te sme-
ken over de vangst en over de be-
houden terugkeer van de vissers.
Bonzi speelt met kleuren en zijn ca-
mera dringt door tot de diepten van
het mysterieuze Oosten — hij toont
het in zijn pracht en geheimzinnig-
heid, maar ook -schrikwekkend in
de angst die de mensen koesteren
voor- de geesten. Het bezoek aan de
Dajak-koppensnellers op Borneo
was een uitstekend slot van deze
fascinerende film, die de aanwezi-
gen uitermate geboeid heeft.

Ds. C. de Ru sloot de avond met
een kort gebed. Cr.

Candidatenlijst. CHU
Maandagavond vergaderde de plaat-
selijke afdeling van de Chr. Histo-
rische Unie om de candidatenlijst
voor de gemeenteraadsverkiezingen
vast te stellen.

Wethouder W. van der Werff
werd bij acclamatie als nummer één
op de lijst geplaatst. De hr K. C. van
der Mije Pzn werd op de tweede
plaats gekozen.

De candidaatstelling voor de der-
de plaats had nog al wat voeten in
de aarde. De heer L. J. van der
Werff, die thans namens Plaatselijk
Belang zitting in de gemeenteraad
heeft, kwam als derde uit bus. Hij
bedankte echter. Hierna werd in zijn
plaats de heer B. Bosman benoemd.

De vierde, vijfde en zesde plaats
worden ingenomen door de heren J.
Kroon en W. Dorsman en door Zr.
S. M. de Wilde.

Daar de C.H.U. en de A.R.P. met
één lijst aullen uitkomen is het
waarschijnlijk dat de genoemde zes
candidaten resp. de Ie, 3e, 5e, 7e, 9e
en lle plaats zullen gaan innemen.

8409 inwoners mogen kiezen
In het kiesregister van Zandvoort
stonden op 11 februari j.l. voor de
Provinciale Staten 8409 kiesgerech-
tigden ingeschreven.

JACHT OP EEN POOL
Wie bereikte top van de aardbol?

De indrukwekkende tocht van Fuchs door het Zuidpoolgebied en zijn
.meningsverschil' met Hillary, de Himalaya-bergbedwinger, roept onwille-
keurig in de herinnering terug de strijd die gewoed heeft tussen Cook
en Peary om de eer, de Noordpool te hebben bereikt.
Beide poolreizigers eisten die eer voor zich op. Terwijl in de loop der
jaren is komen vast te staan, dat Cook er geen recht op had, vraagt
men zich thans ook at', of Peary's claim wetenschappelijk gefundeerd
mag heten!

Terwijl door het zoeken naar een
noordoostelijke en noordwestelijke
doorvaart (waaraan in onze historie
de naam van Willem Barendsz is
verbonden) deze onherbergzame top
der aarde reeds eeuwen in het cen-
trum van de belangstelling stond, is
eigenlijk pas in de negentiende
eeuw de interesse zich rechtstreeks
gaan richten op de Noordpool zélf.

Eén dergenen die het zich als le-
vensdoel had gesteld de pool te be-
reiken was de marine-ingenieur
Peary, een Amerikaan, die reeds
verscheidene expedities in de witte
woestenij had gemaakt.

Op zijn drie-en-vijftigste jaar
waagde Peary met één metgezel en
een paar Eskimo's de barre tocht en

paraat
Ik had geluk.

Soms blijkt, vrienden, dat uit de „Uiteraard!" grinnikte Ir. Staf be-
burgersector van onze maatschappij minnelijk, „dit zijn mensen, die het
verrassende bijdragen aan de lands- nuttige met het aangename vereni-
verdediging worden geleverd, zo Sen- Zi3 willen namelijk van de zo-
goed, zo steengoed, dat de mïlitai- mei' in Uw Plaats huren!"

„Zeer vereerd," mompelde ik. En
toen begon mijnheer X (zo noem ik
de schepper van" de' anti-raketma-
chine) aan de wielen en knoppen te

ren er een hartig voorbeeldje aan
kunnen nemen. Ik heb mijn hart
(en later ook mijn''broek) opge-
haald aan een demonstratie met een

20 woningen erbij
Door het Provinciaal bestuur van

Noordholland is aan Zandvoort voor
1958 een toewijzing van 20 woning-
wetwoningen verleend. Dit bouw-
contingent wordt als volkomen on-
voldoende beschouwd. Er zullen po-
gingen in het werk worden gesteld
om de toewijzing te verhogen.

4 x brand
Tegen half elf werd zondagavond de
brandweer gealarmeerd voor brand
in perceel Zandvoortselaan no. 4,
bewoond door de fam. - A. De
schoorsteen bleek de oorzaak te
zijn. De schade was gering.
Enkele uren later loeiden.de brand-"
sirenes opnieuw over 't dorp. Thans
voor een brand in een Chinees res-
taurant aan de "Zeestraat. Door .het
snelle optreden ,was men het vuur
— veroorzaakt door een etenswar-
mer — spoedig meester. De schade
was ook hier niet groot. -

Maandagochtend om elf uur kwa-
men de sirenes voor de "derde maal
in actie. In een rijwielherstelplaats
aan de Koningstraat vloog tijdens
de afwezigheid van de eigenaar een
petroleumvergasser in brand. Een
drietal opgeslagen fauteuils en een
aantal buitenbanden werden ernstig
beschadigd. De * brandweer moest
zich door het inslaan van een deur
toegang tot het perceel verschaffen.
De brandweer rukte maandagavond
uit toen in een patates-friteszaak
aan het Stationsplein de vlam in de
pan sloeg. De brandweer moest ge-
bruik van de nevelspuit maken om
het vuur te doven. De oven van de
friteszaak werd beschadigd.

ARP-candidaten
De onderafdeling Zandvoort van de
Anti-Rev. Partij heeft de volgende
candidatenlijst voor de gemeente-
raadsverkiezingen vastgestukl.

No. l de heer J. W. Gosen (thans
zitting in de raad); 2. mr. A. F-
Bulthuis; 3. W, Ingwersen; 4. H. de
Pater; 5. H. Hoekema; 6. J. de
Graaf.

Daar de A.R.P. tezamen met de
C.H.U. op één lijst uitkomt, zal tij-
dens een samenkomst van beide par-
tijen over de definitieve samenstel-
ling van de groslijst worden be-
slist.

Nieuwe garage voor
•terke arm
Het "bouwen van een garage ach-
ter het politiebureau is door het ge-
meentebestuur gegund voor een be-
drag van ƒ 16.533 aan de fa. A. F.
Kraak te Haarlem.

anti-rakettoestel, dat voor dit doel peuteren. De generaals doken
op ons circuit was opgesteld. De plichtsgetrouw in het helm. Ir. Staf
combinatie van lopen wees dreigend ontblootte het hoofd en keek lach-
in de richting van de gemeente toe. De raadsleden, aangevoerd
Bloemendaal, hetgeen echter — naar door mr- van Fenema drongen dich-
de bouwer van het wapen zeide —
niet de bedoeling had de buurge-
meente te elimineren. Ik meende
evenwel burgemeester van Fenema

terblj en mijnheer Hugenholtz be-
klom het tijdwaarnemershuisje. Er
haperde iets met de electrische ont-
steking. Dat hoorde ik van Sigorski,

fijntjes te zien glimlachen toen hij die alles wat hij zag ijverig noteer-
de opstelling van het geschut be- "~ ~~ ~~" " ' ~
schouwde.

Het dagelijks bestuur van Tou-
ring Zandvoort had in een bewogen
zitting, waar ik niet over zal spre-
ken — de toestemming tot deze de-
monstratie gegeven en een groot
aantal militaire en burgerlijke auto-
riteiten was naar het circuit geko-
men.
- Van militaire zijde waren aanwe-
zig: Ir. Staf, "(de Minister van Oor-
log, zoals U weet); Lt.-Generaal F.
J. L. P. O. v.d. Stocken, Brigade-
Generaal M. J. P. G. I. Gruis en Lt.-
Kol. H. A. D. de Mare van Stroïnck.

Zandvoort liet zich vertegenwoor-
digen door de burgemeester, mr. H.
M. van Fenema, wethouder A. Kerk-
man, de raadsleden mevr. Mol-van
Bellen, Kol, Koning en Breure, ver-
der de heer H. Hugenholtz, afge-
vaardigden van diverse toneel- en
sportverenigingen en de heer Jur-
rissen van de NZH. (Wat de laatste
op het circuit deed, is mij niet recht
duidelijk. Het anti-rakettoestel is
in geen enkel opzicht voor perso-
nenvervoer te gebruiken). Enfin,
misschien heb ik nog iemand ver-
geten, maar die moet het mij dan
maar niet kwalijk nemen.

Voor dat het tamelijk omvang-
rijke apparaat in werking zou tre-
den, had ik nog gelegenheid de mi-
nister van Oorlog te spreken. In
zijn nabijheid otond een ongunstig
uitziend persoon, die kennelijk ons
gesprek afluisterde. Ik wees de mi-
nister op deze figuur. Ir. Staf keek
over z'n schouder in de door mij
aangeduide richting. „O," zei hij
lachend, „dat is Sigorski van de Rus-
sische Geheime Dienst. Ik laat 'm
altijd alles weten en horen wat hier
gebeurt, dat is voor ons gemakke-
lijker, want op die manier bestaat
er bij ons nooit twijfel over de
vraag wat hij weet!"

„Excellentie," vroeg ik op de man
af, „wat denkt U van dit geval?"

,Niet om over naar huis te schrij-
ven," antwoordde de minister, „het
geheel is te provisorisch om er
waarde aan te hechten nee, wij
hebben er geen belangstelling voor."

„Maar er zijn toch heel wat offl-
cieren van naam? "

de en een schets van de Tarzan-
bocht maakt. Op dat ogenblik kwam
er een Adjudant van het leger aan-
hollen met een bende helmen.

„Opzetten, die dingen!" riep hij
hijgend. En hij begon de stalen
hoofddeksels uit te delen. „Zijn ze
goedgekeurd?" wilde ik •weten.

De Adjudant begon lelijk te doen,
maar toen hij zag dat ik toch een
helm op m'n hoofd zette, knikte hij
alleen maar. Ik constateerde dat de
helm mevr. Mol-van Bellen aller-
charmantst stond.

Mijnheer X riep: „Laat de pers
wat dichterbij komen, dit is belang-
rijk!" „Ik kijk wel uit," riep ik te-
rug. „Mijn leven is net zo belang-
rijk als je raket-gedoe je anti-
raket-spul!" Ik drukte de goedge-
keurde helm over m'n ogen en zag
niets meer.

Dat werd me bijna noodlottig. Op
eens hoorde ik de burgemeester
schreeuwen: „Bartjo, kijk uit!" (Ik
had notabene gezegd dat ik dat
doen zou). Ik hoorde een dreunende
knal en onmiddellijk daarop een se-
rie sterke uitdrukkingen uit de
mond van mijnheer X. Ik schoof de
helm achter op m'n hoofd en zag
rook, veel rook en eindelijk mijn-

Paraat Nederland

heer X, die met een brandende siga-
rettenaansteker in z'n hand stond.
De raadsleden waren verdwenen
(Ze maken het allemaal goed). En
de generaals waren bezig zich met
een tirailleerschop in te graven.
„Dit wordt een langdurig beleg," zei
Generaal v.d. Stocken.

Sigorski had klaarblijkelijk een
shock, want hij schreeuwde onop-
houdelijk „Njet doen njet doen

njet doen! " Vrienden, het
was een afschuwelijk toneel.

Ik keek naar de plaats, waar ik
't laatst onze minister van Oorlog
had zien staan. De portefeulllekwes-
tie werd niet gesteld, want Zijne
Excellentie was alleen maar gaan
zitten en rolde een zware shag. Hij
zag er wat verbolgen uit. Ik rende
naar hem toe en riep: „Van harte
gelukgewenst, Excellentie U
lééft! En in een wereld, die zo be-
zeten is als de onze, mag dat wel
een wonder heten." Minister Staf
blies een rookwolk uit, keek over
me heen en schreeuwde in de rich-
ting van de mangaten, waar de gene-
raals in zaten: „Opbreken, jongens!
Dit is nep!" De generaals versche-
nen boven de rand der gaten en
klommen er uit. Zij veegden het
stof van hun service-dress en trok-
ken hun gelaat weer in de bekende
top-functionaris-plooi. Zij leken ge-
schrokken, maar zeiden het niet. Si-
gorski had zich enigszins hersteld
en maakte een schets van het tijd-
waarnemershuis, waar mijnheer Hu-
genholtz de gebroken ruiten van in-
specteerde. De adjudant trad na-
derbij om de helmen terug te halen
Hij constateerde tot zijn opluchting
dat alle helmen ongeschonden wa-
ren. Daarbij keek hij giftig in mijn
richting. De burgemeester — prac-
ticus als hij is — informeerde: „Hn

en juist, hoogst interes-
sant. Een vijandelijke raket zou
eventueel vernietigd zijn geweest
veronderstel ik?"

Mijnheer X begon een technische
uiteenzetting te geven van ontste-
kingen, maar aangezien de enige
ontsteking, waar ik verstand van
heb, een blindedarmontsteking is
omdat ik die gehad heb, luisterde il
maar met een half oor. De burge
meester hield aan: „En de raket....
de vijandelijke raket?" Mijnheer X
antwoordde kribbig: „Gut, wa'
komt öie er nou op aan de zaak
is mislukt ik ben geruïneerd!"

Ik merkte op dat hij in goed ge
zelschap verkeerde: „Bij de Ameri-
kanen mislukt ook wel eens waf
Inmiddels was ir. Staf met zijn ge
uniformeerde satellieten in een
Volkswagenbusje gestapt. De korpo
raal-chauffeur, die al die tijd hac
zitten slapen, gaf vol gas en reed
de Hunzerug op.

Mijnheer X kermde, want de hè-
te sigarettenaansteker, schroeide z'n
vingers. Hij zag er werkelijk uit
als de vader van de mislukking.

Vrienden, hier staan wij, wij kun
nen wel anders, maar wij willen
niet. Wij zijn gedoemd zelf te mis
lukken en de mislukkingen van an-
deren gade te slaan. Een grootse
opgave in een tijdsgewricht, dat ook
al een mislukkeling is.

BARTJE

Knap op die kale schutting met Cete Bever Buitenbijis

stelde vast dat hij de pooi had be-
eikt. Het duurde echter geruime

tijd voor hij weer in de bewoonde
wereld terug was en eerst op 6
april 1909 kon hij zijn succes we-
•eldkundig maken.

Wie schetst echter zijn verbazing,
:ater overgaande in verontwaardl-
ging, toen men hem moest mede-
delen, dat hij niet de eerste
was! Een andere Amerikaan, een
zekere Cook, had reeds ongeveer
een jaar tevoren, volgens zijn zeg-

en de pool bereikt. Wat meer is,
deze ontdekker was reeds terug en
hogelijk gevierd, waarbij zelfs ge-
kroonde hoofden het zich tot een
eer rekenden, hem de hand te druk-
ken.

Peary kende deze Cook wel, die
drager was van een beroemde naam
maar toch niets te maken had met
de Australië-ontdekker James Cook.
Frederick A. Cook was van Duitse
afkomst; zijn vader was een dok-
ter Koen en de zoon had zijn naam
veramerikaanst. Reeds op 28-jarige
leeftijd had hij als arts deel uitge-
maakt van één der door Cook uit-
geruste expedities. Ook hém had
de Pool te pakken en ook hij had
als ideaal deze te bereiken.

Nu was al eens eerder gebleken
dat Cook een ijdel man was, die er
geen been in zag zich roem toe te
eigenen waartoe geen prestatie hem
recht gaf o.a. toen hij bekend-
maakte dat hij de hoge Mc. Kinley-
top in Alaska als eerste had beste-
gen, terwijl later bleek dat hij dit
niet had gedaan. En deze zelfde
Cook liet thans de wereld weten dat
hij de Noordpool had bereikt, eer-
der dan Peary, in het gezelschap
van een paar Eskimo's.

Nu hadden Peary en Cook zeer
uiteenlopende karakters. Cook was
een prettig mens in de omgang, gaf
de indruk verlegen te zijn met zo-
veel eer, en deed heel grootmoedig
over de pretenties van Peary. Pea-
ry, anderzijds, was een nurks, héle-
maal niet vlot, verbitterd en vecht-
lustig en helemaal niet bereid groot-
moedig te doen over de claim van
Cook, die hij eenvoudig niet erken-
de. Het publiek en de kranten nad-
den Cook inmiddels al zodanig ge-
giorifeerd, dat men in deze stem-
ming helemaal niet geneigd was
veel aandacht aan Peary te schen-
ken Dat de pretenties van Cook op
geen enkele wetenschappelijke be-
wijsgrond rustten, daarvan gaf men
zich geen rekenschap. Cook was po-
pulair, Peary niet en lange tijd ver-
heugde Cook zich in de eerbewijzen.
Maar uiteindelijk kreeg het gezond
verstand de overhand, dank zij een
publicist, die van het begin aan
Cook gewantrouwd had. Deze wist
te bewerken dat werkelijk deskun-
digen een oordeel uitspraken en
toen was het uit met de prer.. Cook
had, dat stond vast. een zeer inte-
ressante en gedurfde tocht gemaakt,
maar hij was hoogstwaarschijnlijk
niet eens in de buurt van de Pool
geweest!

Ook de verdere levensloop van
Cook doet een dubieuze figuur jlen.
Wegens een andere escapade kwam
hii zelfs in de gevangenis terecht.
In 1940 is hij overleden, maar toen
was er in de wereld zoveel schok-
kend nieuws, dat zijn dood nauwe-
Iiiks werd opgemerkt.
' Peary smaakte het genoegen, ten-

si otte erkenning te krijgen en zijn
levenswerk bekroond te zien met
succes. Maar ook zijn expeditie was
slechts primitief uitgerust en nu
men zoveel meer over de Noord-
pool weet en over zovsel betere in-
stiumenten beschikt, blijkl het nog
maar de vraag te zijn of ook Peary
terecht op deze faam aanspraak
kan maken al is hij er zeker
heel dichtbij geweest.

Maar Peary was in ieder geval te
goeder trouw en van Cook mag men
dat nauwelijks geloven.

Jaarvergadering Rode Kruis
Tijdens de jaarvergadering van de
afdeling van het Ned. Rode Kruis
werden de heren F. Poots en H. A.
de Jong bij acclamatie herkozen.
In de vacature van dokter C. F. M.
Robbers, waarnemend colonne-com-
mandant, werd gekozen d» heer K.
Wljnne.



FAMILIEBERICHTEN

@ Op zondag 30 maart hopen
fj{ onze geliefde ouders

ANTHOON KEUR
en
TRIJNTJE KEUR

hun 25-jarig huwelijksfeest te
vieren.
Hun dankbare kinderen,

II. Keur
J. Keur

Zanüvoort, maart 1958
Potgieterstraat 50

Heden overleed na een lang-
durig lijden, nog vrij onver-
wachts, onze lieve onvergete-
Hjke vrouw, moeder, behuwd-
en grootmoeder

TRIJNTJE KONING
Echtgenote van L. N. Weber

in de leeftijd van 70 jaar.
Uit aller naam:

L. N. Wtibtn
Zandvoort, 15 maart 1958
Gasthuisstraat l
De begrafenis heeft heden-
middag plaatsgevonden op de
algemene begraafplaats te
Zandvoort.

Bairô'i Wetelflgeloof
Wij herinneren U aan de laat-
ste lezing in dit seizoen:
„De weg naar eenheid"
op woensdag IS maart, 8 uur
in hotel „Meijershof" Burg.
Engelbertsstraat 70

Aanbesteding
Maandagmiddag had ten raadhuize
een openbare aanbesteding plaats
voor het slopen van de, reddingspost
„Ernst Brokmeier" van de Zand-
voortse Reddingsbrigade en het her-
bouwen van deze post ongeveer
twintig meter noorde'ijker op een
terrein, gelegen aan het zuider-
strand, langs de Boulevard Paulus
Loot.

Er kwamen dertien geldige in-
schrijvingen binnen. De laagste in-
schrijving was van de firma Gebr.
Molenaar in Haarlem, voor een be-
drag van ƒ 11.400 en de hoogste van
Gebr. Meijer in Duivendrecht voor
een bedrag van ƒ 15.550,—. De be-
groting was vastgesteld op een be-
drag van ƒ 15.000,—.

De gunning werd aangehouden.

Zomerzegels 1958
De jaarlijkse serie Zomerzegels, met
toeslag, waarvan de extra-opbrengst
ten goede komt aan culturele en so-
ciale doeleinden, is dit jaar gewijd
aan de Nederlandse klederdrachten.
De op deze zegels afgebeelde
kostuums vormen slechts een be-
scheiden collectie; ons land-immers
is rijk aan klederdrachten, kleder-
drachten die in vele streken nog
steeds gedragen worden, zelfs on-
der de rook der grote steden. Ze
zijn uitingen van een oer-eigen,
sterke plattelandscultuur. Volks-
aard, godsdienstige overtuiging en
een uitgesproken regionaal schoon-
heidsbesef geven gestalte aan elke
plaatselijke mode, die tal van wis-
selingen kent.

Als voorstellingen zijn gekozen
Zeeuwse, Friese, Volendamse en
Scheveningse klederdrachten.

De zegels zullen verkrijgbaar zijn
van 28 april tot en met 21 juni 1958
op alle postinrichtingen, zij zijn
voor frankering geldig tot en met
31 december 1959.

Samenkomst kustbrigades
In de druk bezochte jaarvergade-
ring van de contactcommissie kust-
brigades van de Kon. Ned. Bond tot
het redden van drenkelingen welke
zaterdagmiddag in Haarlem werd
gehouden, is het gehele bestuur bij
acclamatie herkozen.

Hierna werd door de vergadering
een voorstel van de heer P. van der
Mije behandeld om dit jaar geen
bondsstranddag te organiseren we-
gens de gestegen onkosten en de
vermindering van de subsidies. In
plaats van deze bondsmanifestatie
stelde hij plaatselijke demonstraties
voor van de verschillende kustbri-
gades op een en dezelfde dag.

De leden van de kustbrigades wa-
ren echter van mening dat deze ge-
zamenlijke bondspropaganda door-
gang moest vinden. Op voorstel van
de Zandvoortse Reddingsbrigade
nam de contactcommissie het voor-
stel terug en werd besloten om in
overleg met de Katwijkse Reddings-
brigade de bondsstranddag tezamen
met de brigades uit Noordwijk en
Wassenaar te organiseren.

Uit het jaarverslag van de secre-
taris van de contactcommissie kust-
brigades bleek dat de Noordzee in
1958 29 slachtoffers heeft geëist.

In Heemskerk en Egmond aan
Zee zijn zeebrigades de kust komen
beveiligen.
"De contactcommissie zal op

voorstel van de Rotterdamse briga-
de een nieuw waarschuwings-
systeem onderzoeken, daar de me-
thode met de rode vlag volgens Rot-
terdam niet bevredigend is.

Ook het waarschuwingssysteem

Czardasfürstin bij ZOV
Op maandag 14, woensdag 15 en
donderdag 17 april a.s. geeft de
Zandvoortse operette vereniging in
theater Monopole een drietal uitvoe-
ringen van de operette „Czardas
fürstin" van Emmerich Kalmann.

De regie is in handen van Kick
Steenkist, de dirigent is Henk Kerk-
hoven.

Daar kunt u heen
Monopole

Dinsdag 18 maart, 8 uur: film Ge-
heimcentrale Lissabon.

Woensdag 19 maart, 8 uur: idem.
Zondag 16 maart, 8.30 uur: film

Een schelmenstreek.
Donderdag W maart: Operette-ver-

eniging „Jong Zandvoort".

*
Hotel Bouwes

Zaterdags en zondags cabaretpro-
gramma. Orkest: Wim Oly.
Zondags matinee.

Stadsschouwburg, Haarlem
Woensdag 19 maart, 8 uur r De

Haagsche Comedie met „Toontje
heeft een paard getekend.

Zaterdag 82 en ondag SS maart, 8
uur: Toneelgroep Puck met „De
jongens van mevr. Gibbons".

Dinsdag 25 maart, 8 uur: De Haag-
se Comedie met „De cirkel".

met de oranje bal langs de duinhel-
ling ontmoette kritiek.

Het door Bloemendaal toegepaste
systeem een waarschuwing met
bord én vlag werd door de verga-
dering gunstig beoordeeld.

Verenigingskalender
Operettevereniging „Jong Zand-

voort, operettevoorst. - 20 maart
Dr. Albert Plesmanschool, ouder-

avond — 20-21 maart.
Begroetingsavond nieuwe inwoners

— 21 maart.
Personeelsvereniging van gemeente-

ambtenaren, filmavond — 21 mrt
Zangvereniging „De Stem des

Volks", concert — 22 maart.
Gymnastiekvereniging „O.S.S.",

jaarvergadering — 24 maart.
Ned. Protestantenbond, afd. Zand-

voort, vrouwenmiddag, lezing —
27 maart.

Stichting culturele kring „'t Helm"
voordrachtsavond — 27 maart.

Gemeenschap Zandvoort van het
Humanistisch Verbond, ledenver-
gadering en gesprek-uurtje —
28 maart.

Ned. Chr. Vrouwenbond, afd. Zand-
voort, lezing — 28 maart

Toneelvereniging „Sandevoerde",
toneeluitvoering — 29 maart.

Instituut voor Arbeidersontwikke-
ling, afd. Zandvoort, vertel- en
zangavond — 2 april.

Speeltuinvereniging .Kindervreugd'
eierzoekmiddag — 5 april.

Chr. Besturenbond Zandvoort, con-
tactavond — 11 april.

Personeelsvereniging van gemeen-
te-ambtenaren, feestavond —
12 april.

Zandv. Muziekkapel, feestavond —
19 april.

Gemeenschap Zandvoort van het
Humanistisch Verbond, lezing en
declamatie — 24 april.

Toneelvereniging „Wim Hildering",
toneeluitvoering — 25 april.

Ned. Chr. Vrouwenbond, afd. Zand-
voort, lezing — 25 april.

Korfballers met masker
Voor de dansclub van de Zandvoort-
se korfballers werd zaterdagavond
in hotel Keur een gemaskerd feest
georganiseerd.

De jury, bestaande uit de dames
De Cock, Verschuur en de heer Bi-
senberger had geen gemakkelijke
taak. De volgende prijzen werden
door hen toegekend: 1. Marsman-
netje; 2. Badgast; 3. Pierrot; 4. Ne-
gerin; 5. Piraat; 6. Toreador; 7. Ge-
lukskind; 8. Fee; 9. Hongaarse;
10. Bloemenmeisje; 11. Boèrenpaar
en 12. Dorus.

Sportvereniging bijeen
J.l. vrijdagavond werd in een leden-
vergadering van de Zandvoortse
Politie Sportvereniging het bestuur
als volgt samengesteld: P. Douma
voorzitter; M. J. Methorst, secreta-
ris; D. W. van Akooy, penningmees-
ter; F. M. Brockhus, vice-voorzitter
en H. Jansen, commissaris.

Damnieuws
Afgebroken partijen: C. Draijer Jr-
A. Hoekema 1-1 R. Mulder-P. Ver-
steege 2-0.

Overige uitslagen: C. Draijer Sr-
R. Mulder 2-0; O. van Dljk-J. Ter-
mes 2-0; P. Versteege-M. Weber
afgebr.

VOLKSKREDIETBANK
van Haarlem en omliggende gemeenten

OFFICIËLE KENNISGEVING
Het Dagelijks Bestuur deelt ter voorkoming van
misverstand mede dat uitsluitend de afd. BANK
VAN LENING per 31 dec. 1957 is opgeheven.
Overigens wordt de kredietverlening, het ver-
strekken van voorschotten op pensioen alsmede
sanering en schuldbemiddeling, normaal voort-
gezet.
Ook voor de aanschaffing van duurzame goede-
ren (woninginrichting enz.) kan men zich tot
de Volkskredietbank wenden. De betaling kan
dan termijnsgewijze geschieden.
Inlichtingen ten kantore der Bank, KI. Hout-
straat 70, Haarlem.

Adverteert in de
ZANDVOORTSE COURANT

CORODEX n.V. Zandvoort
vraagt voor haar laboratorium

aankomend

chemisch ANALYSTE

TE KOOP: leeg te aanvaarden W O O N H U I S op
eigen grond na de oorlog gebouwd, dicht bij zee, bev.
2 woonk., keuken, 3 slaapk., douchecel, gr. zolderk.
met kookgelegenheid. Achtertuin schuur en kolen-
bergplaats. Koopsom ƒ 25.000,—. Br. ond. nr. 2202
bur. Zandv. Courant.

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62 - Telef. 2263

BIJVERDIENSTE.
GEVR. iemand voor
het rondbrengen van
folders. Br. ond. nr.
2203 bur. Zandv. Cour.

D
\\

WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort

Aangeb. 4 kmr woning +
zolderk., badcel, gr. keuk.,
overal gasaansl.

evr.: soortgel, huis (geen
bovenwoning). Telef. 020-
716513. Van Woustr. 10-11.

WOONRUIMTE
Wie helpt a.s. echtp. aan
2 kmrs en keuk.? Br. 2201
bur. Zandv. Courant.

Iemand gevr. om mijn
dochtertje GITAAR-SPE-
LEN te leren.
Lijsterstraat 7, telef. 2383

Wie helpt mij aan PANO-
RAMA no. 39 van 1954?
Tollensstraat 45 (tel. 2134)

TEKOOP: z.g.a.n. LEREN
JAS, mt. 48. Zr. Dina
Brondersstraat 14.

TE KOOP: royaal 3 zits
bankstel, haard en brom-
fiets. Tussen 7-8 uur. Alb.
Thymlaan 13, Heemstede.

TE KOOP: l bus (19 kg)
pr. Good Year VLOEIBA-
RE RUBBER, voor water-
dicht maken v. dak of bal-
con, van ƒ 75 voor ƒ 35.
Kostverlorenstr. 65 2x bel.

VERLOREN portemonnaie
m. inh. (w.o. aandenken v.
doublé). Teg. bel. ter. te
bez. Achterweg 1.

Student T.H. Delft geeft in
in 't weekend v.a. vrijdag-
avond BIJLESSEN in wis-
en natuurk. aan middelb.
scholieren. Tel. 2168

BALttT J LD3DI
EUGEHP VIEUOED
Klassen voor
kleuters, kinderen, dames.
Karel Doormanstraat 4
flat 7, telefoon 2275.

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Zaterdag 22 en
zondag 23 maart, 8 uur

Toneelgroep ,fuclt"
„De jongens van
Mevr. Gibbons"

Dinsdag 25 maart, 8 u.
De Saagsche Gom.

„De Cirkel"

Pr. ƒ 1,25 t/m ƒ 5 (a.i.)
Verk. op speeld. en 2 dg
erv. v. 10-3 u. Na 12 u.
tel. Coupons geldig.

IPPESOEP
RECLAME
Bij aankoop van f5 . - De Gruyter-artikelen
krijgt U het Snoepje van de Week voor slecht*

10 cent en bovendien

twee pakjes
kippebouillonsoep

voor 50 cent
geldig tot «n m«t 25 maart 1958

Kippebouillonsoep . . . . pak 48 et
Edelbouillonpoeder. . . zakje 22 et
Bouillonblokje pakje 10 stuks 30 et
Aroma fles 36 et

en betere waar • en tien procent
alleen

DEGRUYTER
KJ.C. „Noord"
In de tweede competitieronde voor
de maand maart is de stand thans:
1. Ab. Zwemmer met 11240 punten.
2. Fl. Zwemmer met 10367 punten.
3. Mevr. v.d. Heijden met 10217 p.
4. R. Driehuizen met 10013 p.

Ranglijst Zandvoorttneeuwen
Slechts een wedstrijd vond zondag
in afdeling West, 2e klasse a door-
gang. HRC speelde tegen^ Water-
graafsmeer. De Amsterdammers
werden met 2-0 verslagen. '-"*

De stand Is thans:
Westfrisia (1) 1611 4". i 26 41-19
Hollandia (2) 16 9 4 32238-22
HRC (4) 17 9 2 62035-24
OWO (3) 16 8 "3 5 19 28-24
Purmersteijn(5) 16 8 2 61824-19
DEM (6) ' • 17 7 2 81630-35
Watergr.m. (7) 16 7 l 81524-23
Zandv.m. (8) 17 6 2 91436-38
WFC (9) 16 4 5 71325-30
Kennemers (10) 16 4 3 91127-31
Zaandijk (11) 15 3 4 81015-41
TOG (12) 14 2 4 8 824-41

Gertenbachs Drukkerij
verzorgt al uw

FAMILIE
DRUKWERK

als:
Geboortekaartjes
Verlovingskaartjes
Ondertrouwcirculaires
Visitekaartjes
Rouwcirculaires
Dankbetuigingskaarten

Achterweg l
telefoon 2135

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gemeente Secretarie
2499 Gem. geneesheer, Julianaweg la
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2069 Begrafenis- en crematie-onder-

neming J. de Roode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

- Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
3492 „Leico", schoonmaakbedrijf

Marn. van St. Aldegondestr. 3
26076 (02500) Garage Fllnterman
_ Zand voor tselaan 366
~*- Renault service-dealer
2125 Zandvoortse Courant, Gerten-

bartu PmfckeW, Aehfecweg 1. ;:
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NDVOORTS E COURANTRedactie en
.idministralie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Uiro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm hoojjte

\ o < » r XAN'DYOORT, RENTV'lvI.D en AliRDKNHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Aibonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,-
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Begi oetmy&avond nieuwe inwoners.

Gemeente nam hoed af
Burgemeester speelde met air-strip

Voor do zesde maal m successie organiseerde het gemeentebestuur
van Zandvoort een begroetingsavond voor nieuwe inwoners, welke vnj-
dagavond j.l. ten raadhuize werd gehouden.. Ook nu werd de aanwe-
zigen wederom een Ltijlvol programma aangeboden in de raadzaal,
waarbij het „meesterlijke woord" van burgemeester H. M. van Fenema
het ijs brak.

Over ijsbreken gesproken: deze
werkzaamheid werd eveneens met
vaardigheid uitgeoefend door het
trio mevr. A. Walhout, en de heren
J. G. Wijnbeek en W. F. P. Berlott.
' Mevr. Walhout, lid van de Zandv.
Operettevereniging, zong — begc-
leid door de heer Berlott — enkele
op de Lente afgestemde liederen en
de heer Wijnbeek vlocht daar door-
heen voorjaarspoëzie van vaderland-
se bodem. Zo werd dit programma-
deel na de pauze een arabesque van
luchtige, zonnige en milde lente-
klanken, die even de grimmigheid
van de realiteit buiten deed verge-
ten. Want de kalender gaf het be-
gin van het lentejaargetijde aan,
maar diezelfde nacht zou het op tal
van plaatsen meer dan zes graden
vriezen!

Burgemeester van Fenema sprak
onmiddellijk na dit verwarmende
halfuurtje enthousiaste woorden van
waardering en hij bood mevr. Wal.
hout een, f ris .boeket tulpen aan. ^
,, Behalve de« causerie Avan mr., van
Fenema en de uiteenzetting over de
culturele gang van zaken in Zand-
voort, werden nog enkele oude film-
pjes gedraaid door de heer W. v.d.
Mije ,die ditmaal een beeld liet zien
van onze plaats uit de dertiger ja-
ren en de eerste oorlogswinter. Al-
tijd nog maakt de sneuvelende oude
watertoren een trieste indruk

Voorts kregen de aanwezigen een
blik op het afscheid van oud-burge-
meester van Alphen, die door tal
van afdelingsbesturen en particulie-
ren werd „uitgeleide" gedaan. En
direct hierop werd de nieuwe burge-
meester en diens echtgenote feeste-
hjk ingehaald!

Uit de rede van de burgemeester,
die weer van de bekende kaart van
Zandvoort gebruik maakte, hebben
wij deze keer toch nog iets nieuws
kunnen halen en dat was de mede-
deling, die hij deed met betrekking
tot de sportbeoefening. Sp'rekende
over het circuit zei hij dat er ge-
dacht wordt aan het aanleggen van
een „airstrip", een soort vliegbasis
voor sportvlicgtuigen, waarmee En-
gelse sportvliegers zelfs naai' de
golf links kunnen komen' Deze air-
strip zou diagonaal (van zuid-oost
naar noordwest) binnen het circuit
lopen en er is reeds Engelse belang'-
stelling.

Maar de burgemeester verwees
dit novum min of meer al direct
naar het rijk der vrome wensen. Het
was echter wel even leuk om ei
naar te luisteren!

De heer J. G. Wijnbeek gaf weer
op onderhoudende wijze een over-
zicht van het verenigingsleven in
Zandvoort, alsmede de betekenis
van de Contactcommissie Cultuicle
belangen.

Spr. nodigde de nieuwe inwoners

Kandidaten van VVD ,
De kandidatenlijst van de WD voor
de a.s. gemeenteraadsverkiezingen
is vastgesteld en ziet er als volgt
uit: G. Tates; L. J. Breure; mevr.
C. Stemler-Tjaden; H. F. Hose; J.
R. Oostenrijk L. Sok; G. N. Kruis-
heer; N. Slootjes; mevr. M. S. Hu-
gènholtz-van Rhelneck Leyssius;
E. Jonker; I. • Bngelander.

uit aan het culturele leven in onze
dorpsgemeenschap deel te nemen.

In de pauze, waarin koffie en
rookgerei werd geserveerd, ^onder-
hielden de genodigden zich met de
leden van het gemeentebestuur en
met elkander.

H.W.

Aanbesteding
voor kampeerbouw
Voor het bouwen van een kantooi
en twee toiletgebouwen voor de
kampleiding aan de Kennemerweg
vond vrijdagmiddag m de cantine
van het sportgebouw een aanbeste-
ding plaats uitgeschreven door het
bestuur van de stichting Kennerner
Spoitpark. Twintig inschrijvingen
kwamen biiinen.

De laagste inschrijving was van
de N.V. Bouw- en aannemersbediijt
Gebr. Molenaar in Haarlem voor
een bedrag van ƒ 56.600 en de
hoogste van de fa. Gebr. van Put-
ten te Heemstede voor een bedrag
van ƒ 72.900. De enige Zandvoortse
inschrijving was van de fa. D.
Berkhout voor een bedrag van
ƒ 72.746. De begroting was vaslge-
steld op een bedrag van ƒ 62.865.

De gunning is aangehouden

De Kroon zei ja
op verzoek van burgemeester vergunning caravankamp te schorsen

De Kroon heeft tot l februari van
het volgende jaar het besluit van
b. en w. geschorst om aan een inwo-
rier van de badplaats vergunning
te geven voor het stichten van een
caravancamp op een terrein tussen
de voormalige trambaan en de ach-
terzijde van de woningen aan de
Haarlemmerstraat.

• De burgemeester^ had dit besluit
van het "college "van bT en w.,' met
toepassing van art. 76 der gemeen-
tewet, niet ten uitvoer gebracht,
omdat hij van oordeel was, dat dit
besluit door de Kroon wegens strijd
met het algemeen belang kon wor-
den geschorst of vernietigd.

Naar zijn mening behoort een ca-
ravankamp met zijn bepaalde
„sfeer" niet te liggen in de kom
der gemeente tussen de normale be-
bouwing, doch er buiten of hoog-

sten aan de rand van de dorpsbe-
bouwing.

Dit ter vermijding van ernstige
overlast voor de bewoners der nabij
gelegen woningen en ook met het
oog op de vrijheid van doen en Ia-
ten van en de daarmede verbonden
recreatiemogelijkheden voor de
kampeerders. In dit geval golden
nog een tweetal bijzondere beden-
kingen: de ingang van het cara-
vankamp is geprojecteerd haaks op
de Haarlemmerstraat een toegangs-
weg, welke in het zomerseizoen tot
het uiterste met verkeer van auto's
en rijwielen is belast; de in- en uit-
rijdende voertuigen zullen het rij-
wielpad en het trottoir moeten krui-
sen; voorts dat in het onderhavige
geval niet als eis wordt gesteld,-dat
de toiletinrichtingen op 't kampeer-
terrein zelve worden opgericht,
maar in de particuliere tuin van de
exploitant.

Zang van twee koren
Stem des Volks en Zanglust gaven concert

Zaterdagavond gaf het zangkoor „De stem des volks" met medewer-
king van het Mannenkoor .Zanglust" uit Beverwijk een concert in
restaurant „Zomeilust". '

Sedert geruime tijd heeft de afd.
Zandvoort van „De stem des volks"
in de badplaats niets van zich la-
ten horen.

Zaterdagavond heeft men de
kennismaking hernieuwd met een
uitvoering die in combinatie met
het bovengenoemde mannenkoor
werd gegeven.

Het programma begon met wer-
ken voor mannenkoor. Alle wei ken
waren uit de „oude doos". Het ge-
hele programma bevatte trouwens
geen spoor van vernieuwing. Gaat
men de weg terug? Vooruit is het
parool en niet stilstaan.

Psalm 84 van N. H. Andriessen
is een wel wat verouderd stok-
paardje, dat zeker in het kader
van Mendelssohns „Athalia" paste.
Het kreeg een goede vertolking,
in het begin nam men net tempo
iets te vlug.

Het stemmenmateriaal was be-
hoorlijk te noemen en de dirigent,
de heer Ben Nuyen, kan hiermede
wel wat bereiken. Met „Veni Crea-
tor Spiritus" van Diepenbrock en
„Sanctus" van Th. Vei'heij maakte
het koor een goede beurt.

„l'Orque" van de Belgische com-
ponist L. Rille met klein jongens-
koor liet een vrij goede indruk
na, de jongens zongen daarin even
wat ruw. Als coi.ipositie heeft het
werk geen pretentie (zelfs vond ik
het wat banaal). Het sloeg bij het
publiek blijkbaar wel in.

„La Forza del Bestino" van Ver-
di voor mannenkoor met drie solis-
ten, niet vrij van opera-allures,
werd een succes, zowel voor koor
als solisten.

Na de pauze kregen we „De stem
des volks" afd. Zandvoort te ho-
ren met Mendelssohn's „Athalia",
een wel wat moeilijke opgave voor

o*
Wees ir zelf

Vrienden, U moet echt gaan stem- Om moeilijkheden te voorkomen
men morgen. Niet doen alsof en wat is het dus raadzaam onder uw eigen
staan te ginnegappen tussen die naam naar de stembus te gaan.
houten schotjes, maar echt, fier en Er is meer: Stemt U serieus, zo-
zelfbewust uw stem uitbrengen op als dat goede Nederlanders past.Het
het door de Nederlandse Staat ver- komt zo vaak voor - helaas maar
strekte formulier. Dan pas maakt al te vaak — dat men in het stem-
U een goed gebruik van uw vrijheid, hokje allerlei opmerkingen op het
Ik heb 't laatst gehoord tijdens een stembiljet schrijft. Ofschoon wij
vergadering. Een der symptomen hier de vrijheid hoog moeten hou-
van vrijheid schijnt in ons land het den, gebiedt de eerlijkheid mij te
mogen stemmen te zijn. Maar U zeggen, dat dit ook niet mag. Ten-
moét komen. Dat weet U toch wel, minste in zoverre.. . . U maakt et-
zeker? Dit is dan een soort vrijheid uw stembiljet ongeldig mee.,
in gebondenheid. U verknoeit Uw stem. En dat zou

s sSvfSSSS
ils: „Bloedhonden, ik

van ten hoogste een jaar '' . «JK ̂ e^v^]Q lochr^Enl
Het uitgeven moet opzettelijk zijn. ^„'.^f „,„„,. ,„ nle ^t'"
Als U zich per ongeluk voor een aii- -<JU01 1"«"1 f •
der uitgeeft, draait U niet de nor
in U moet U dan beroepen op force
majeur of iets dergelijks. Als TJ bij-
voorbeeld een stembureau binnen-
komt en U geeft zich geheel arge-
loos, onwetend en onopzettelijk voor
minister Hofstra uit, dan werkt U
hoogstens het systeem in de soep,
maar gestraft wordt U niet. U
krijgt een jaar rijksonderhoud als
U — drommels goed wetend dat U
Paap heet — binnentieedt en zegt:
„Morrie, lui, weten jullie wie ik
ben? Nee? Nooit van Hofstra ge-
hoord, van minister Hofstra? Nou,
die ben ik!" Kijk, dan bent U het
haasje, want op het moment dat
men uw paraplu en hoed vasthoudt,
ziet men dat U de minster helemaal
niet bent. En dan kunt U niet meer
zeggen: „Gompie, ik dacht 't zo se-
kuur."

Icletters-oraHel

Dus knoeit TJ niet op uw biljet en
teken er niet op. De vorige keer
zijn er mensen geweest, die een
plattegrond van hun huis hebben
getekend op hun biljet en die schre-
ven er dan onder: „Opdracht aan de
minister van Volkshuisvesting en
kunst: Zo woon ik nou." Onderte-
kend: Janssen.

De man heeft waarschijnlijk de
minister van Onderwijs, kunsten en
wetenschappen bedoeld) maar 't ef-
fect blijft hetzelfde. Trouwens dit
is ook niet de manier om je tot een
minister te wenden. Daar zijn an-
dere wegen voor. Vrienden, TJ moet
mij geloven: De ministers krijgen
de stembiljetten niet te zien. Zelfs
Drees heeft' er geen weet van. Die
krijgt alleen de uitslagen via de
Koopmansbeurs. En dan zitten mor-
genavond weer hele volksstammen
te tellen, te vergelijken, af te trek-
ken en op te tellen. Ze zullen per-
centages berekenen van alle moge-
lijke en onmogelijke getallen en ze
zullen juichen of knarsetanden en
de kiezers van Nederland verzeke-
ren dat het hier stukken beter gaat
dan in Tibet of Oeganda. (Ik wil
nu eens een keer het woord Sovjet
niet gebruiken). Dat zegt de partij,
die 1,68 % vooruit is gegaan. De
club, die er 1,69 achteruit ging, zegt:
„Wij zijn dankbaar." Zo is het,
vrienden, het had erger kunnen we-
zen.

Maar de suggesties op de propa-
gandageschriften - moet TJ maar
naast TJ neer leggen. „Let op, kijk
uit" en „Houdt de vrijheid hoog"
dat zijn dingen, die wc al lang in
praktijk brengen. Maar als ze er-
gens gaan- zeggen: „Denk er om,
het gaat om Uw provincie " dan
zeg ik: „Lieve mensen, ik heb nog
nooit een provincie gehad. Ergens
proberen ze toch de kachel met je
aan te maken. Je zou er toe komen
om je voor een ander uit te geven.
Heus, vrienden, doet morgen alle-
maal braaf uw pliicht.

U zult het zien: het is de moeite
waard.

BARTJE.

dit koor. Dit werk werd met veelen-
thousiasme gezongen. De koren zijn
door een soms niet geringe chro-
matiek lang niet gemakkelijk ge-
schreven, vooral wat de trefzekcr-
heid aangaat.

Na ingespannen repetities heeft
alles echter tot een vrij goed resul-
taat geleid en een hartelijk applaus
viel solisten, koor en dirigent ten
deel na de uitvoering.

De pianobegeleiding werd door de
heer D. Brouwer op bekwame wij-
ze gespeeld. (Zijn naam stond niet
op het programma vermeld).

Een verblijdend teken was, dat
de zangers en zangeressen werke-
lijk „aktief" en bewust waren van
het prachtige werk, dat zij deze
avond deden.

De voorzitter, de heer A. Mole-
naar, die de avond opende en sloot,
sprak zijn voldoening uit over de
grote opkomst en deelde ons mede
dat de voorzitter der federatie, de
heer Dal acte de précense had ge-
geven.

Wij wensen „De stem des volks"
in de toekomst nog veel succes-
/olle uitvoeringen toe.

JAC. BONSET.

Kinderen deden het zelf
op ouderavond dr. Albert
Plesmanschool

Donderdag 20 en vrijdag 21 maart
gaf de dr. Albert Plesmanschool een
ouderavond, die het karakter had
van een leerlingenuitvoering! Het
was een gevarieerd programma met
zang, declamtie, voordrachten en
sketches. De heer Kransen, voorzit-
ter van de oudercommissie opende
beide avonden.

Het is leuk de kinderen zelf be-
zig te zien op het toneel en enkele
beloven wel iets voor de toekomst,
bijv. het jongetje dat „huiswerk"
speelde.

Wat zo prettig aandeed was het
bijzonder vlotte tempo, dat de ge-
hele avond goed werd volgehouden.
Natuurlijk was het ene nummer be-
ter geslaagd dan het andere, maar
er werd met een verfrissend animo
gespeeld! Wat ons het meest is bij-
gebleven is "het genoemde .huiswerk'
eii de poppenkast. De intonatie,
waarmee het laatste werd gebracht
was heel aardig. Ook het hanteren
van de poppen door de jongelui ge-
schiedde prima. De grootste pret
had de zaal in „de redder", hoewel
een en ander niet veel om het lijf
had. Van twee vissers viel er een
in het water. De ander, die hem wil-
de redden moest eerst vijf truien,
vier bovenbroeken, zes interlockjes
en nog enkele andere kledingstuk-
ken uittrekken, waarna hij, einde-
lijk in zwembroek staande, de dren-
keling een stok toestak. Ook ver-
melden wij nog „Toen tante kwam".
Dit werd zeker zo goed gespeeld als
de poppenkast en was veel moeilij-
ker.

Het is ondoenlijk om alle zeven-
tien programma-onderdelen apart te
vermelden, maar het is gebleken,
dat de heer Ramkema, hoofd der
school, er slag van heeft en niet te
vergeten een grote dosis liefhebbe-
rljt — <Je kinderen dit alles bij te
brengen. Hij werd daarom ook
prompt door een oud-leerlinge in de
bloemetjes gezet. _

Het waren gezellige avonden, die
door de aanwezigen zeer op prijs
werden gesteld.
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Zeereis naar palmen
Vliegende Schotel gaf filmavond

Het mocht dan zaterdagavond in Zandvoort allesbehalve lenteweer
zijn, in de gymnastiekzaal van de Wilhelminaschool was men in ge-
dachten in warmer oorden. Een kleine tweehonderd ouders en be-
langstellenden hadden de uitnodiging van de Herv. Jeugdvereniging „De
Vliegende Schotel" aangenomen en maakten een zeereis naar de geble-
den „Waar palmen wuiven".

Ruim anderhalf uur lang vertoef-
den de aanwezigen aan boord van
het vlaggeschip van de stoomvaart
maatschappij Nederland, de „Oran-
je", voor een reis naar Indonesië.

Voorzitter Oer Cense was uiter-
aard over deze grote belangstelling
zeer verheugd want het had al lang
in de bedoeling gelegen meer avon-
den te houden, waarop ook ouders
en andere belangstellenden kennis
konden' maken met het wei-k van
„De Vliegende Schotel", maar door
gebrek aan een jeugdhuis kon dit
plan nog niet doorgaan. Binnenkort
komt daar verandering in, als de
nieuwe consistorie uitgebreid en ge-
moderniseerd uit de verbouwing te
voorschijn komt. De grote opkomst
voor deze avond was in elk geval
voor het bestuur een stimulans, en
een bewijs dat er voor dit soort
avonden zeker belangstelling be-
staat.

Richard Keur gewaagde in een
korte inleiding van de plezierige
reis die men straks met de Oranje
zou gaan maken, een reis die echter
in deze tijd niet zo vrolijk is. Er is
veel veranderd op de plaatsen, die
men in de film aandoet. Het Mid-
den-Oosten is wat rumoeriger ge-
worden en de namen in Indonesië
komen dagelijks voor in de nieuws-
uitzendingen.

De film „Waar. de palmen wui-
ven" werd in 1955/1956 opgenomen
voor de S.M.N, door de heren Pu-
rie en K. L. Tan, welke laatste de
film in Zandvoort vertoonde. Zij
maakten een reis met de Oranje
mee en filmden zowel aan boord, als
in de plaatsen .die het schip op de
heenreis aandoet.

Van de Amsterdamse haven vaart
de toeschouwer door de grote -slui-
zen van Umuiden — waar de laat-,
ste groeten worden gezwaaid — de
Noordzee op, langs de Engelse ha-
ven Southampton, de wrakende rots
van Gibraltar naar de Italiaanse
aanleghaven Napels, van waaruit
natuurlijk ook Pompei aan de voet
van de Vesuvius wordt bezocht.
Port Said met het (nu verdwenen)
standbeeld van De Lesseps, de grote
man van het Suezkanaal is de eer-
ste kennismaking met het nabije
Oosten, met een andere levenswijze.
Port Sald en Cairo, waar de menge-
Hng van oost en west nog zichtbaar
is. Het Suezkanaal, een grote vaar-
geul voert de Oranje naar het
plaatsje Suez - de om zijn hitte
beruchte Rode Zee is de waterweg
naar Aden, een Engelse nederzet-
ting, grauw en voornamelijk van
belang als oliestation. Nee, dan is
Colombo op het eiland Ceylon heel
wat vrolijker, trouwens het hele
eiland is het aanzien waard, maar
na een bezoek aan Kandy, waai'
men het beroemde zilver maakt,
wacht de•boot voor de tocht naar
Singapore, een grote verzameling
van kleine eilandjes.
De boot vaart door naar Tandjong-
Priok, maar Sumatra is te mooi om
zo maar aan voorbij te gaan. Me-

Schouw van
jeugdverenigingen
De Hervormde jeugdverenigingen
geven op vrijdagavond 11 april een
donateursavond in Theater Mono-
pole. Leden van de Vliegende Scho-
tel zullen het lekenspel .Goden ge-
lijk' van de Franse auteur Armand
Payot opvoeren.

Hoeveel luisteraars en
kijkers?
Op l maart JL958 bedroeg het. aan-
tal geregistreerde radio-ontvangtoe-
stellen- 2.384.852 tegen 2.375.333 op
l februari 1958. In hetzelfde'" tijd-
vak steeg het aantal televlsieont-
vangers van 260.339 tot 278.059 (14
maart:™'284.758). ^.i "

Op. l- maart waren er. .522.590 aan-
geslotenen op het draadômrqêpnet.

dan, Padang, maar vooral de bln-
nenland en waar de eigen gewoon-
ten nog in ere worden gehouden.Het
schilderachtige -Tobameer, en het
prachtige meer van Manindjau. Een
bruiloft in de Karroo-Eatak Hocg-
landen waar. oude gebruiken onge-
rept zijn gebleven.

Java toont de grote steden Dja-
karta, ,Bandoeng en Soerafaaja.Maar
het waren vooral de cultures die on-
der de lens genomen werden: koffie,
suiker, tabak: Schilderachtige kijk-
jes op de plantentuin van Bogor, het
Boroboedoer tempelcomplex en de
vulkaan Bromo. :

Het slot van de film is echter
weer een overvloedig beeld van. de
rijke folklore van het eiland Bftli.
De fraaie tempels, de reLgieuze
dansen van de jonge danseresjes,
de gebruiken bij een lijkverbran-
ding, de offering aan de KCO. De
verfijnde houtsnijkunst in alle een-
voud beoefent, maar met de niet te
evenaren resultaten. Zij vormden
een treffend slot van deze voortret-
felijk opgenomen film, waarin het
reclame element ver op de achter-
grond bleef.

Ouder- en kindergeluk
Kleuterschool Sint Agatha hield ouderavond

Donderdag'20 maart j.l. had de ouderavond van de r.k. kleuter-
school „St. Agatha" plaats, waarbij professor A. V. M. Yckelhof ver-
bonden aan het seminarie Hageveld te Heemstede was uitgenodigd een
lezing te houden onder de titel: Hoe maken wij onszelf en onze kinderen
gelukkig? De heer D. Laverman, voorzitter van 't oudercomité open-
de de avond met een kort woord.

Aan de causerie van prof. Yckelhof
ontlenen wij het volgende:

De meeste ouders staan er nog al
sceptisch . tegenover wanneer een
priester over opvoeding van klnde-
ren gaat spreken. Velen gaan daarbij
van de gedachte uit dat geestelijken
alleen maar beschikken over de the-
orie en de ouders over de praktijk!
Wanneer ik u echter vertel, zei prof.
Yckelhof, dat ik .jarenlang voor een
klas met jongens sta en daarbij
mijn ervaringen van legio huisbe-
zoeken voeg, dan geloof ik wel dat
ik — mede door de studie die ik
van deze materie heb .gemaakt —
van enige ervaring-.mag spreken!

In het kind vinden, betoogde spr.,
.man .en vrouw zichzelf terug.. Me-;
ningsverschilien .'tussen man en
vrouw zijn^ goed, dan is er aan-
dacht. Dien elkaar van repliek,
maar dan alleen als.U met z'n twee-
en bent, nooit waar, het kind bij is.
Wanneer man en vr.ouw in hun lief-
de gelukkig zijn, zijn automatisch
ook uw kinderen gelukkig.

Men onderscheidt bij de kleuter

twee zeer goed waar te nemen fa-
sen, n.l. het spel en. de koppigheid.
Het kind heeft z'n eigen fantasie.
Het is bezig met zijn verstandelijke
ontwikkeling. Laat een kind zo
lang mogelijk kind zijn, geef ze
eenvoudig speelgoed. Ze willen zelf
experimenteren! Vooral met oude
dingen speelt het kind graag. Laat
het kind ook spelen en leidt het niet
af. Ook als uw kind eens met een
„tekening" bij U komt en U kunt er
niets' van maken, prijs het dan uit-
bundig. Probeer te weten te komen,
wat het heeft getekend. Het is leuk
er iets in te ontdekken wat ze heb-
ben bedoeld. ' . -

Koppigheid is het ontdekken van
de wil. Geef het kind zoveel moge-
lijk; gelegenheid die wil uit te. vpe-
ren.

Verder is van veel belang de wel-
levendheld (innerlijke beschaving),
het vertellen ,het voorlezen, de ver-
rassing, het zelf meespelen, zingen
en knutselen.

. Ook het gebed moet voor het kind
geen dwang zijn, maar een mogen-
doen. Geen ellenlange opgedreunde

ï Zandvoortae ingezetenen!
XJW CANDIDAAT voor de Prov. Staten is:
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Spreekuur Burgemeester van
Zandvoort

De burgemeester der gemeente
Zandvoort kan. wegens bijzondere
omstandigheden zijn spreekuur op
woensdag 26 maart 1958 niet hou-
den.

Zeepost
Canada: ms. Westerdam, 27 maart
Chili: via New York, 27 maart
Ned. Antillen: ms. „Prins der Ne-

derlanden, 24 ma,art
Nw Zeeland: via Engeland, 29 mrt
Suriname: ms, Oranjestad, 26 mrt
Brits O.-Afrika: ss. Africa, 29 mrt

gebeden, maar een paar door hen-
zelf gekozen korte zinnetjes. Met
dwang bereikt men bij een kind
•niets, aldus spreker, met liefde en
offeren alles! Als de liefde er is,
is een'off er pas een offer. Dit geldt
Voor U ouders, maar ook voor uw
kinderen!"

Na deze voordracht had nog een
zeer geanimeerde gedachtenwisse-
ling plaats.

A.W.-T.

Europa-zegel 1958
Nederlands ontwerp
De internationale jury, bestaande
uit de directeuren-generaal der pos-
terijen van de zes landen van de
Europese economische gemeenschap,

:hebben te Brussel uit "de veertien
ontwerpen voor het Europa-zegel,
dat dit jaar in de maand september
zal worden uitgegeven, het Neder-
landse gekozen.

Het ontwerp is van de heer A.
van der Vossen te Oyerveen en stelt
voor de Europese samenwerking op
postaal gebied, gesymboliseerd door
een. hoofdletter E, .waarboven een
duif. i • - . - ï ' .-.»• -.-

Het zegel zal worden uitgevoerd
in de hoofdkleur blauw voor het in-
ternationale verkeer en in de hoofd-
kleur rood-bruin voor het binnen-,
landse verkeer.

De zegels dragen als opschrift de
naam van het land van uitgifte.

Licht en warmte
vragen bijdrage uit. gemeentekas

Ook dit jaar vraagt de overkoepe-
lingscommlssie „Zandvoort Winkel-
~eentrum" aan de raad om- toeken-
ning .van een bijdrage uit de ge-
meentekas in de kosten van de il-
luminatie in enkele winkelstraten
gedurende het badselzoen.

Aanvankelijk — d.w.z. in de jaren
1954 en 1955 — genoot de commis-
sie een subsidie van ƒ 1050,-, de
daarop volgende jaren werd een--
subsidie van ƒ 200,- per straat of
ƒ 600,- in totaal uitgekeerd.

Thans wordt een bijdrage ge-
vraagd van ƒ 1050.—. Ook hu wenst,
men dit bedrag te verdelen onder de
bestaande straatverenigingen.

Hoewel B. en W. gróte waarde-
ring hebben voor hetgeen genoemde
straatverenigingen in het belang
van de badplaats verrichten, menen
zij niettemin hun standpunt te moe-
ten handhaven, dat een subsidiebe-
drag van ƒ 200,- per straat ook'
voor dit jaar voldoende moet wor-
den geacht.

Zij stellen daarom voor aan ' de
straatvereniging t.w. „De Halte-
straat", „De Grote Krocht" en „De
Kerkstraat" elk een subsidie, van
f 200,- te verlenen.

Door het bestuur der stichting
Christelijke kleuterschool „Zand-
voort-Noord" is opnieuw verzocht
langs de weg van art. 50 e.v. der
kleuterbnderwijswet medewerking
te willen verlenen tot het beschik-
baar stellen van gelden ten behoe-
ve van zijn school aan de Van Len-
nepweg voor . de aanschaffing , van
een tweetal oliestookkachels. -

Op het eerste verzoek werd door
de raad afwijzend beschikt, aange-
zien volgens en rapport van de di- .
recteur van • publieke werken. was .
gebleken, dat de bestaande kachels
in het schoolgebouw nog in goed
bruikbare staat verkeren.

„.De commissie .van bijstand voor .
de financiën c.a. heeft geadviseerd,
het- verzoek af te, wijzen, omdat; de
kachels nog in bruikbare staat 'ver-'
keren én het 'aantal kleuters'te 'ge-
ring is, waardoor dé aan de ,aan-
schaffihg verbonden kosten ad.
ƒ 581,10 te hoog moeten 'worden
geacht. Volgens de - opgaaf per l
maart j.l. bedroeg het aantal inge- „
schreven leerlingen op deze datum
slechts 15.

B. en W. delen dit standpunt en
stellen voor dit verzoek af te wij-
zen.

De directeur van de Rijkspostspaarbank • maakt bekend, dat

4e. rentevergoeding op de spaarrekeningen m.i.v. l januari 1958

werd verhoogd van 2,64 °/0 tot 3 °/0

Bij de RPS gelden thans de volgende voorwaarden:

RENTEVERGOEDING 3 °J0 RENTEGEVEND MAXIMUM ff 1O OOO

Op l januari 1958:

4 800 000 spaarrekeningen inleggerstegoed: f 1957000000 reserve: f 300000000

Spaarbanklokettcn op alle postinrichtingen

De spaarbankloketten zijn iedere werkdag gedurende de gehele diensttijd geopend

IJ K S P O S T S P A A R B A N K



D
Bent U te laag verzekerd
voor Begrafenis of Crema-
tie ? ' Tot en met 85 jaar
kunnen . wij U tegen een
lage premie,, verzekeren.
Br. nr. 2402 bur. Zandv.Ct.

MEISJE GBVR. van 9 • tot
2 uur." Mevr. ' Kalkoene,
Thorbeckestr. 35

WERK GEZOCHT in de
avonduren bijv. - afw. of
serv., • door joiige^; vrouw.
Br. nr. 2401 bur. .Zv.Cour.

WERKSTER GEVR., één
ocht. of middag :p.w.

„Leriselink, Tramstraat 5

TE KOOP: goed onderh.
KINDERWAGEN.
Piet Leffertsstraat 16

GARAGE: TE" HUUR. Fr.
.Zwaanstraat. .Telef. 3621

GEVR,_jnaand aug. .HUIS
v. 5 pers. Aanb. Mevr. Ver-
hulst, De ïairessestr.. 161,
Amsterdam.

Voor de ouders
der leerlingen van alie
klassen van de

Mariaschool
spreekt, op VRIJDAG-
AVOND 28 MAART in
het Parochiehuis

Drs. J. P. Stolker
Aanvang 20.15 uur.

STADSSCHOUWBURG
. . HAARLEM .

Zaterdag 29 maart', 8 u.
Tonéelgr. „Theater"

„Ines de Gastro"
Zondag 30. maart, 8 u.

Tonéelgr. „Theater"
„Het dagboek

van Anne Frank"
Dinsdag l april, 8 uur

Ned. Comedie
„Wie is Janus?"

Pr. .ƒ 1,'25 t/m"/ 5 .(ali.)
Verk. op speeld. en 2' dg
erv.. v. 10-3 u. Na 12 u.

U kunt het toch niet
afschreeuwen....
wanneer U de goede hoeda-
nigheden van uw artikelen
onder de aandacht van het
kopend publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de Zand-
voortse Courant te uwer be-
schikking. Dit nieuwsblad
wordt, door dat hét plaatse-
lijk- en regionaal nieuws
brengt, niet gelezen maar
„gespeld"— van A tot Z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone, belangstelling en.,
de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclameplan-
nen uw licht eens op bij de

Zandvoortse Courant
Achterwefi l - Telef. 2135

Net gekocht... en nu al in tranen?

k^^t' v>%^w-';^

Ik heb vanmorgen nylons gekocht en
nu trek ik er meteen al weer een ladder
in.-Ik kan het geld voor al die dure
nylons niet missen...

Droog je tranen.Janny. Laat die ladder
ophalen, maar koop de volgende keer
Dubarry nylons. Die zijn zó sterk dat
je die ladder-misère eenvoudig vergeet.

Ik ben je erg dankbaar, Bep, om je
Dubarry advies. Kind, die nylons zijn
enorm en ze zijn veel mooier ook.
Mooiere kleuren, heerlijke pasvorm en
de juiste lengte. Dubarry's zijn ideaal!

zo mooi, zo sterk!

Dubarry nylons van 2.95 tot 4-95

Dubarry-nylons zijn verkrijgbaar bij Ad. Notten, De Kampioen, Haltestraat 59

Bezoekt de grote DEMONSTRATIE
in gebouw „De witte zwaan", Dorps-
plein, Zandvoort op woensdag 26 en
donderdag 2Z maart a.s.
Aanvang der demonstratie des avonds om 8 uur

Gedemonstreerd zal worden het©

originele,'
hetelucht-fornuis
Dit wonder van Duitse techniek is geen verbete-
ring van het oude, doch volkomen revolutionair.

. KOOKT, BRAADT, BAKT, STOOFT tezelfder
tijd en in dezelfde ruimte in droge, hete lucht,
waardoor

. ' C NIETS MEER KAN AANBRANDEN
« NIETS MEER KAN OVERKOKEN
• GEEN TOEZICHT MEER NODIG
® SPIJZEN DUBBEL ZO -SMAKELIJK WORDEN
« GEEN DAMPEN, REUK OF VETSPATTEN
O VOORTDUREND HEET. WATER TER BESCHIKKING
® VERBLUFFENDE RESULTATEN
• DIëET'~GEEN PROBLEEM MEER
• 'VOEDINGSWAARDE VERDUBBELD IS

,• , , © STERILISEERT 16—40 WECKFLESSEN
~,..,,,.. . DES NACHTS TERWIJL U SLAAPT - . ' • > . • • •

Verwarmt daarenboven en tegelijkertijd meerdere kamers
en bad als centrale verwarmingshaard.

Bespaart 50 pet en meer aan brandstof. Wordt gegarandeerd en gaat
eeri mensenleeftijd mee. Tijdens de demonstratie kunnen de bereide
spijzen worden geproefd.

Tevens gratis verloting van een overheerlijke cake •-

SPECIALE TYPEN voor: - ' * . . \ ̂
SLAGERS (koken van ham en braden van rosbief-etc.) - ,
'HOTELIERS (grillen en steriliseren, voortdurend warmte,
frisse .spijzen).
PENSIONS (maaltijden voor 40 personen). ;

Laat dese kans om het allernieuwste te uien niet voorbijgaan'^ . . . ; ' . •

Inlichtingen worden U gaarne verstrekt door de hoofddealer voor' Haar-
lem en omstreken:

KOK
KRUISSTRAAT 5 HAARLEM TELEFOON 18908

Kleine

KANTOORRUIMTE
gevraagd

Brieven onder nr. 2403 bur. van de Zandv. Crt.

Maak van Uw tijd-
schriften 'n waar-
devol boek. - Laat
ze daarom bij ons

inbinden.
GERTENBACHS

DRUKKERIJ
Achterweg 3 - Telef. 8135

Sport en spel
K.J.C. „Noord"
De stand in de competitie voor de
maand maart luidt als volgt:
1. Fl. Molenaar 16760 punten.
2. A. Zwemmer 15607 punten.
3. Mevr. Kraayenoord 14837 punten.
4. mevr. Jacobs 14716: punten.

Damnieuws
Uitslagen van de op woensdag 19
maart gespeelde partijen:

L. J. v.d. Werff-O. v. Dijk 0-2
P. Versteege-M. Weber 1-1
P. Versteege-J. Hoogendijk 0-2

• J. v. Dijk-C. Drayer 1-1
_Th. ..ter Wolbeek-D... Walter. 0-2

~"-J. -Koper-G, ter Wolbeek~ 2-0

„Zandvoortmeeuwen"
Uitslagen van zondag 23 maart:
Zandvoortm. Purmersteijn ... 4-2
Schoten 2-Zandvoortm. 2 , 1-3
HBC 7-Zandvoortm. 6 3-9
Hillegom jun. a-Zandvoortm. a 3-2
Bloemendaal jun. a-Zandv.m. c 4-4

Uitslagen van zaterdag 22 maart:
Kinheim-Zandv.m. 2-1
Zandv.m. adsp. b-Kennemerl. bnd
Zandv.m. 2-Kennemerland 5 3-1
Zandv.m. adsp. b-Haarlem b - 1-2
Zandv.m. adsp. c-RCH'd ' 5-0
DSB adsp. a-Zandv.m. d 0-9
Haarlem adsp. f-Zandv.m. e 1-0
HFC adsp. g-Zandv.m. f O-B
Schoten, adsp... d:Z.andy.m, g.,.. 5-0
'Zandv.mv adsp. 'h-Kennemerl. d 1-2

Ranglijst Zandvoortmeeuwen

Vier wedstrijden werden j.l. zon-
dag gespeeld in afdeling west, 2e
klasse a met als opmerkelijke uit-
slagen de Zandvoortse overwinning
pp Purmersteyn en de zege van
TOG op WFC.
De stand is thans:

Westfrisia (1)
Hollandia (2)
HRC (3)
OWO (4)
Purmersteyn (5)
DEM (6)
Zandv.m. (8)
Watergr.m. (7)
WFC (9)
Kennemers (10)
TOG (12)
Zaandijk'lll)

17 12
17 10
17
16
17
.17
18
17

4
4

9 2
8 3
8 2
7,2
7 2
7 l

17
16
15
16

4 5
4 3
3 4
3 4

l 28
3 24
6 20
5 19
7 18
8 16
9 16
9 15
8 13
9 11
8 10
9 10"

45-20
39-22
35-24
28-24
26-23
30-35
40-40
24-24
26-33
27-31
27-42
16-45

VOETBAL

Na rust herboren
Zandvoortmeeuwen overwon zichzelf en Purmersteijn

Na een gedwongen rustperiode, die wekenlang heeft geduurd, traden
j.l. zondagmiddag de spelers van het eerste elftal van Zandvoort-
meeuwen weer op de - nog harde -grasmat voor een ontmoeting tegen
Purmersteyn.

De bewoners van het IJselmeerge-
bied drongen de spelers van de
Noordzeekust na het fluitsignaal
direct in de verdediging. In de eer-
ste. vijf minuten van de wedstrijd
kreeg Zandvoortmeeuwen het hard
te verduren en ontkwam te nau-
wernpod aan een • doelpunt. Een
keihard schot van rechtsbinnen
Jan Swart werd (gelukkig) door
de doellat gekeerd.

Het technisch beter spelende
Purmersteijn liet Zandvoortmeeu-
wen niet met rust. Na twintig mi-
nuten spelen slaagde dit elftal er
in de verdediging van de thuisclub
te doorbreken. Linksbinnen Bakker
maakte het eerste doelpunt. O—1.

Het- offensief dat de Zandvoort-
meeuwen ontwikkelde na deze
succesvolle inzet van 'Purmersteijn
was maar een kort leven bescho-
ren.. Rechtsbinnen Swart maakte er
snel, met een schot van vrij grote
afstand op het Meeuwendoel, eeri
einde aan. Grijmans moest het leer
uit • zijn net vissen. 0-2.

Na de rust scheen Zandvoort de
inzinking te boven te zijn en bracht
alles in het Veld dat in de eerste
helft had ontbroken: geestdrift, sa-
menspel en doorzettingsvermogen.
Purmersteijn was er beduusd van!

Twee minuten na de hervatting
van de wedstrijd werden de gas-
ten door dit enthousiasme al over-
spoeld.

Jan Visser slaagde er In uit een
voorzet van Castlen de stand op
1-2 te brengen. Technisch bleef
Purmersteyn de meerdere in het
veld, maar het elan van de thuis-
club gaf de doorslag.

Zandvoortse Korfbalclub
Aan dé serie nederlagen van het
adspirantentwaalftal van ZKC is
zaterdagmiddag een einde gekomen
toen Haarlem c met 1-0 werd ver-
slagen. Het doelpunt werd gescoord
door Arie van Duijn.

Zandvoortse Bridgeclub
In de 3e competitie staat na de
tweede wedstrijd in de A-lijn het
dameskoppel Fabel-Polak met
116.93% stevig pp de eerste plaats,
gevolgd door - de fam. Vader met
113.76%.

Het koppel heren Agsteribbe-
Schutte is over zijn dieptepunt
heen en heeft het plan naar de A-
lijn te promoveren. Met 131.02%
staat deze combinatie op de boven-
ste plaats, gevolgd door de fam.
•van Eckelt met 110.18%.

Het dameskoppel Berrier-Stor
heeft in de C-lijn de leiding. Op de
tweede plaats volgt het dameskop-
pel Bos-Penaat met 106.01%.

In de D-lijn hebben .eveneens
twee dameskoppels de leiding. Hier
staan Notterman-Schutte met
110.71% en Crok-Snljer met 109.52
bovenaan.' . , ._ ' ' , . " . ~ ' " '

De gelijkmaker kwam op naam
van Gerlach Halderman te staan,
nadat een schot van Jan Visser
door doelman Tol slecht was ge-
stopt. (2-2). Niemand geloofde toen
nog aan een overwinning. Maar
nadat Gerlach met een prachtig
schot een volkomen onhoudbaar
doelpunt in de rechterbovenhoek
geplaatst had (3-2) herleefde de
hoop, die niet werd beschaamd.

Jan Visser gaf enige minuten
voor het einde een eenmansshow
weg en omspeelde een drietal ach-
terspelers. Hij slaagde er in voor
het doel van Purmersteijn te komen
en wist de eindstand op 4-2 te bren-
gen.

Twee kostbare punten waren met
de hakken over de sloot binnenge-
haald! JGB.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gemeente Secretarie
2499 Gem. geneesheer, Julianaweg la
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2069 Begrafenis- en crematie-onder.

neming J. de Roode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Kinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool ^Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
bachs Drukkerij, Achterweg 1.

Daar kunt u heen
Monopole

Dinsdag 25 en woensdag 26 maart,
8 uur: film „Het rijk van de zon"

Donderdag 27 maart, 8.15 uur: Saul
en David. Voordracht door Willem
Berkhemer ('t Helm).

Hotel Bouwes

Zaterdags en zondags cabaretpro-
gramma. Orkest: Wim Oly.
Zondags matinee.

Donderdag 87 maart, 2.30 u,: Vrou-
wenmiddag Ned. Prot. Bond, Brug-
straat 15. Lezing door mej. ds. W.
H. Buijs.

Stadsschouwburg, Haarlem

Dinsdag 25 maart, 8 uur: De Haag-
se Comedie met „De cirkel".

Zaterdag 29 april, 8 uur: Tonéelgr.
„Theater" met „Ines de Cactro"

Zondag. 30 maart, 8 uur: Tonéelgr.
„Theater" met „Het. dagboek van
Anne F.rank" .'

Dinsdag l april, 8 uur: Ned, Come-
dle met „Wie is Janus?"



IK HOU VAN
DE GRUYTER

die elke week zulke gezellige
voordeeltjes heeft.

De Gruyter heeft tenminste Iets voor zijn goede klanten óver l Wie
wekelijks van de speciale aanbiedingen profiteert bespaart nog
aanmerkelijk méér dan 10°/0.

h>ST'V^IO&

voordeel l voordeel
tot en met
1 april '58

tot en met
1 april '58

koop twee Goudrepen

EN U KRIJGT ER 3
koop vier Goudrepen

EN U KRIJGT ER 6
koop zes Goudrepen

EN U KRIJGT ER 9

Een blik zalm naar keuze

10CT< GOEDK°PER

Twee pakken afwasmiddel samen van 60 cent

voor slechts 45 cent

O E iüll Y T

10% KORTING DOOR

eigen importen
eigen expeditie

eigen fabrieken
eigen winkels

«g»
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Mevrouw en de heren bijeen

Raad wandelde door lange agenda
Raadslid wil natuurschoon sparen

Dinsdagavond j.l. vergaderde de" Zandvoortse gemeenteraad onder
voorzitterschap van mr. H. M. van Fenema. De publieke belangstelling
was vrij gering. Mevrouw en de heren hadden een agenda van 19
punten af te werken, maar deze lengte was voor de vroedschap
geen bezwaar. -.Soms „wandelde" men in een adembenemend tempo
door de materie, die ,,elck wat wils" bevatte.

Ingekomen stukken

1. Voorstel tot vaststelling van de
likwidatierekening van de ont-
bonden stichting
wederopbouwfonds''.
Akkoord.

„Zandvoorts

2. Idem tot vaststelling van de 10e
wijziging van de begroting 1957
en van de Ie wijziging van de
begroting 1958 van het woning-
bedrijf.
Akkoord.

3. Idem tot het verlenen van eervol
ontslag — overeenkomstig zijn
verzoek aan O. Siderius, onder-
wijzer aan de Hannie Sehaft-
school, onder dankbetuiging voor
de uitnemende diensten geduren-
de bijna 37 jaren aan de gemeen-
te bewezen.
Akkoord.

Het caravankamp m de duinen

Wethouder KERKMAN opende de
discussies over dit voorstel met te
zeggen dat hij er niet mee ak-
koord kon gaan, omdat "de heer
Pomper, die nu met bezwaren
komt, aanvankelijk op de door het
gemeentebestuur gestelde voor-
waarden was ingegaan. Spr. achtte
het niet zakelijk, nu het terrein
reeds in exploitatie is genomen, met
bezwaren aan te* komen.
- VOORZITTER zag in de wijze.

< waarop "de heer Pomper deze kwes-"
tie bekeek, niet direct iets verwer-
pelijks. Er wordt hem nu een uit-
gebreider terrein in huur gegeven,
waardoor een andere situatie is
ontstaan. De hr Pomper heeft vol-
komen het recht om een andere
beslissing te vragen.

De heer KONING zei dat hij in
de commissievergadering zijn stem
had voorbehouden. Wat "de kamp-
winkel betreft, moest de heer Pom-
per deze wel onderverhuren, omdat
hij zelf geen vestigingsvergunning
bezit. Spr. wilde thans wel voor dit
voorstel zijn, indien de heer Pom-
per zou zorgdragen het natuur-
schoon van de duinen niet te be-
schadigen.

Ir. VAN KUYK had sterk de in-
druk dat de plannen door de heer
Pomper slecht zijn voorbereid. Of-
schoon hij moest toegeven dat er
eigenlijk -nog al wat gewijzigd
moest worden, wilde hij zich niet
tegen dit voorstel verklaren.

De heer SLEGERS zei dat een
dergelijke onderneming aantrekke-
lijk voor de gemeente is en zeker
voor de middenstand. Spr. meende
dat juist door het niet aanleggen
van verschillende paden het natuur-
schoon beter gewaarborgd is.

De heer TA.TES zei dat het mis-
schien enigszins vreemd is hoe de
zaak is aangepakt door de heer
Pomper, maar getekend is er nog
niets. Er worden slechts bepaalde
wijzigingen verzocht. Spr. vond het
op de weg van de Raa'd liggen een
ingezetene zoveel mogelijk ter wille
te zijn.

Weth. KERKMAN zei nog cial
hij het meeste bezwaar maakte te-
gen hel feit dat de heer Pomper
op het terrein een huis had laten
bouwen en het kamp in exploitatie
had genomen zonder het contract
te tekenen. Dit is geen zakelijke
handelwijze.

De heer L. J. v.d. WERFF wilde
een datum vastgesteld zien waarop
de heer Pomper de zijpaden wel
moet laten aanleggen.

Mevr. MOL-v. BELLEN vroeg
waarom het contract eigenlijk niet
al lang getekend was.

De heer BREURE zei dat men
met grote plannen (Boulevardcen-
trum) ook wel eens wijzigingen
moest toestaan, omdat na verloop
van tijd de omstandigheden veran-
derd kunnen zijn. Zo is het bij deze
kwestie ook, meende spr.
VOORZITTER vroeg zich af waar
het nu eigenlijk om ginsr. Inder-
daad heeft de ondertekening van
het contract wat lang op zich laten
wachten, maar tenslotte moet de
heer Pomper de tijd hebben het te
bestuderen. Het enige, wat de heer
Pomper vraagt is wat minder we-
gen op een terrein, dat uitgebreid
is. Aanvankelijk was men de ge-
dachte toegedaan alle wegen aan te
leggen en daarlangs de caravans

te plaatsen. Thans wil de heer Pom-
per de kampeerwagens ook op de
duinen plaatsen, hetgeen minder
wegenaanleg vereist.

Het voorstel kwam er tenslotte
door met 11-4. Tegen: mevr. Mol-
van Bellen, weth. Kerkman, de heer
C. Paap en de heer Diemer.

*!*

Het voorstel tot het verlenen van
een krediet voor de aanschaffing
van 'n stratenveegmachine, ƒ56500,
werd op voorstel van de voorzitter
aangehouden, omdat b. en w. een
volgende demonstratie willen af-
wachten.

Het voorstel van B. en W. om
Zandvoort niet meer te laten deel-
nemen in de gemeenschappelijke re-
geling i.z. „De Volkscredietbank
van Haarlem e.o. gemeenten" "vond
goedkeuring bij de heer LINDE-
MAN, die betoogde dat de instelling
„Volkscredietbank" als zodanig
nauwelijks een sociale zegen kon
worden genoemd, aangezien uit
mededelingen in de Haarlemse Ge-
meenteraad is gebleken dat de
rentevoet voor een krediet ongeveer
op 20 % ligt. Dit achtte spr. absurd.

Hij noemde als oorzaak van deze
enorme rente de topzware perso-
ncelsbezetting — 20 man — tegen-
over een jaarlijkse kredietuitgifte
van ƒ 1.400.000,-.

VOORZITTER was van oordeel
dat een reorganisatie mogelijk
was en dat het gehele systeem van
kredietverleningen en rentebepa-
ling daarbij onder de loupe zou
worden genomen. De 20 % rente,
waarvan de heer Lindeman sprak,
blijkt net op de grens van het wet-
telijk toelaatbare te liggen.

Het voorstel werd zonder hoofde-
hjke stemming aangenomen.

*

In het Algemeen bestuur van de
Stichting Touring Zandvoort wer-
de volgende leden gekozen:
Sectie begunstigers, de heren N.

W. Bouwes en M. Faber.
Sectie sportverenigingen: de heren

J. A. B. van Pagée en J. L. de
Bas.

Voor de Zandvoortse Handelsver.:
de heer J. A. Goos.

Voor „De Hanse": de hr D. Vader.
Voor „Ons Belang": de heer G.

Kiefer.
Voor „Peruka": de heer J. W. van

der Werff.
Voor de strandpachtersvereniging:

de heer A. Molenaar.
Tevens de heren J. J. Jurrissen

en J. P. C. Longayroux.

Subsidie als steimlje
voor feestverlichting van straatverenigingen

De drie straatverenigingen „Grote
Krocht", „Kerkstraat" en „Halte-
straat" hebben zich tot B. en W.
gewend met het verzoek ieder ƒ 350
te mogen uitvangen uit de gemeen-
tekas voor het bestrijden van de
kosten, verbonden aan de straatver-
lichting, die tijdens het seizoen ge-
noemde straten een feestelijk aan-
zien geeft. B. en W. hebben zich
hiertegen verzet en stellen de Raad
voor het subsidie te handhaven op
ƒ 600,— (200,— ieder).

De heer KONING vond het ver-
zoek van het overkoepelend orgaan
Zandvoorts winkelcentrum wel op
z'n plaats. Per lid moet al ongeveer
ƒ 90,— per seizoen voor deze sei-
zoenverlichting worden bijgedragen.

Mevr. MOL-v. BELLEN zeide dat
de winkelverenigingen in deze sub-
sidiëring meer een „steuntje" moes-
ten zien dan een onkosten-dekking.
Zelf moeten zij toch eens wat meer
kunnen bijdragen "

De heer BREURE zeide dat de
Raad meer dan eens getoond heeft
de winkeliers in de gemeente een
warm hart toe te dragen, (debatten
rond het eindpunt van de busver-
binding Amsterdam - Zandvoort)
maar men moest toch niet overdrij-
ven! r

De heer SLEGERS brak een lans
voor de straatverenigingen en zeide
dat deze z.g. „feestverlichting" tot
stand was gekomen toen de eigen-
lijke straatverlichting nog niet al
te best was . Tenslotte betekent

deze illuminatie een „trekpleister"
voor de bezoekers. Mogelijk kan er
nog eens gepraat worden, want spr.
zou het spijtig vinden wanneer deze
attractie zou komen te vervallen
omdat de kosten niet meer kunnen
worden opgebracht.

WETH. KERKMAN betoogde dat
de gevraagde subsidieverhoging —
voor alle 3 verenigingen tezamen:
450 gulden — voor ieder lid afzon-
derlijk eigenlijk maar een klein be-
drag vormde. Kunnen ze dat nu
zelf niet opbrengen? Overigens-zijn
er altijd nog winkeliers, die niet
meedoen. De straatverenigingen
zouden zelf deze leden moeten „be-
werken" ten einde hen te winnen
voor deze verlichting.

De heer TATES zeide dat deze
subsidiëring in wijde omtrek een
unicum is. Nergens ontmoeten de
winkeliersverenigingen zo'n mede-
werking als hier. In Haarlem b.v.
— spr. is daar persoonlijk bij be-
trokken — betalen de leden voor
dergelijke verlichtingen ƒ 10,— per
maand contributie.

De heer KONING zeide dat wat
Haarlem doet, hem Siberisch kon
laten. Zijn vraag was: zijn wij ver-
antwoord om dit te doen?

Het antwoord van de Raad was
kennelijk: geef ze niet te veel in-
eens, want het voorstel van B. en
W. (ƒ200,— per straat) werd aan-
genomen met 13-2.

Tegen: de heren KONING en
MOLENAAR).

(Vervolg op pag. Z)

(Adv.)

t

Ter gelegenheid van Pasen
is ons kantoor uitsluitend ten behoeve van het vreemdelingenverkeer

op de navolgende dagen geopend :

4 april (Goede Vrijdag) 10-12 en 17-19 uur
5 april (zaterdag vóór Pasen) 10-13 en 15-20 uur
7 april (Tweede Paasdag) 11.30-13 en 18-19-30 uur

DE TwENTscHE BANK
Zandvoort - Grote Krocht 12 - Telefoon 2109

De komende polio-inentingen
In de periode van 2 apiil tot 27
mei a.s. zullen te Zandvoort weder-
om vaccinaties tegen kindeive-lam-
ming plaats hebben, waartoe de
kinderen geboren in 1952, 1953.1P54,
1956 en 1957 zullen worden opge-
roepen.

Op 4 juni zullen de kinderen die
het vorig jaar reeds 2 inieotlos heb-
ben gehad de derde injectie ontvan-
gen.

Om de registratie bij de inenting
zo vlot moge'ijk te doen vtiloptm
v 01 dt de oudüf? dringend vci zocht
t>- verschijnen op het tijdstip ••«? ilo
oproepkaart vermeld.

Winkels open
tijdens Paasdagen
In verband met de grote toeloop
van vreemdelingen, welke tijdens 't
paas-weekend te Zandvoort wordt
verwacht, hebben burgemeester en
wethouders ontheffing gegeven van
de bepalingen van de winkelslui-
tingswet. Op goede vrijdag en
paas-zaterdag zullen de winkels ge-
opend mogen zijn tot 22 uur en op
zondag 6 april van 9 tot 20 ur.

Wat
.was de van dierenliefde tic-

tmgende viaag van de heer Breure,
dit terecht liet doorschemeren in
sijn woorden dal hi] de ouderwetse
methode van honden „afmaken"
door middel van de gasklok een
liefdeloos en wreed bedrijf vond.
Ben hond betuigt dikwijls meer
trouw en aanhankelijkheid dan
menig mens. En deze huisgenoten
worden maar al te aaak, als ze
„overcompleet" zijn, als oud vuil
venoijderd. W.

*p

dat het raadslid Molenaar wél
sprak over de duisternis op het on-
bebouwde gedeelte van de Vondel-
laan, maar geen enkele opmerking
maakte over de zwakke straatver-
lichting in het oude gedeelte van
Plan Noord, dat er Keer bekaaid
tegenover de rest van de gemeente
i's afgekomen B.

Slotconcert voor ulo-jeugd
van Wim Gertenbachschool

J.l. maandagmiddag werd in de aula van de Wim Gertenbachschool
voor Ulo het laatste schoolconcert gehouden in de serie muzikale
schooluitvoeringen voor de jeugd.

Dit slot-concert van het winter-
seizoen werd verzorgd door de he-
ren Hubert Barwasher, Ie fluitist
bij het Concertgebouworkest te Am-
sterdam en Wolfgang Wijdeveld,
Nederl. componist en pianist, leer-
ling van Willem Andriessen en Pij-
per.

Alvorens het concert begon ver-
telde de heer i?.irwasher iets over
de fluit; haar ontstaan en de moge-
lijkheden op de houten en metalen
dwarsfluit. De fluit heeft een chro-
matische omvang van een gestreept
c tot g drie-gestreept en meer; zij
laat met weinig uitzondering aller-
lei speelfiguren toe. De klank is
vol en liefelijk, bijzonder in orkest-
combinatie. In de lage tonen som-
ber; in de hoogte is de toon, voor-
namehjk in passages, zeer briljant.

We kregen nog een interessante
demonstratie van het vibrato-bla-
zen. Hierna volgde een „Lento" uit
Orpheus van Glück en een voortref-
fehjke interpretatie van Haydns
bekende Serenade, door beide he-
ren gespeeld.

Vervolgens hoorden we Boeche-
rinis „Menuet" waarbij ons de rus-
tige en fijne pianobegeleiding op-
viel.

De heer Wijdeveld speelde ver-
volgens de Turkse mars uit Mo-
zarts piano-sonate d.kl.t. Ook Mo-
zarts „Menuet" in d.g. uit het Di-
vertimento (Koene! Ed. No. 334)
viel op door een gracieus samen-
spel.

Hierna een „Tarentella" van de
Jong. Hier kon de fluitist nu ruim-
schoots zijn bijzondere virtuositeit
ten toon spreiden. De heer Wijde-
veld gaf hierbij een korte toelich-
ting over het woord Tarentella. Het
is een Indische vogelspin, waarvan
een beet de dood kan veroorzaken;

doch door een wild dansen en sprin-
gen kan men aan dit gevaar ont-
komen.

In plaats van een Scherzo van
Wijdeveld voor piccolo, kregen wij
variaties op een Russisch lied van
Cyardie te horen. Deze virtuoos ge-
speelde variaties vormden een
prachtig slot van deze muziekuit-
voering.

Tïet hoofd der school dankte de
twee solisten voor hun prestaties,
die op de leerlingen kennelijk in-
druk hadden gemaakt.

JAC. BONSET.

Burgerlijke Stand
21 maart-27 maart 1958

Geboren: Jeroen Willibrordus, z.v.
M. A. Bluijs en B. M. Kok; Clasina
Maria, d.v. C. P. M. Bosman en J.
J. B. van Hecke; Volkert Jan, z.v.
N. F. van Petegem en D. Weber.

Getrouwd: Hendrik van Veldhuy-
sen en Johanna Gerarda Maria
Boer; Jacob Pieter Keur en Helena
Hendrika van Beest.

Overleden: WUlem Milikan, oud
6C jaar, gehuwd met Wilhelmina
Doornaar.

Watergetijden
H.W. L.W. H.W. L.W. strand

maart berijdbaar
30 11.02 6.30 23.54 19.— 4.00- 9.—
31 —.— 8.— 12.31 20.30 4.00-10.30
april
1 1.08 9.- 13.32 21.30 5.00-11.30
2 1.59 10.— 14.20 22.30 6.00-12.30
3 2.45 10.30 15.06 23.- 6.30-13.—
4 3.28 11.30 15.47 24.- 7.30-14.—
5 4.10 12.— 16.29 24.30 8.00-14.30
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

Garantiefonds voor circuit
ow G-rand Pnx mogelijk te maJcen.

Op 28 november 1957 is opgericht
een stichting „Garantiefonds voor
wedstrijden op 't circuit van Zand-
voort". In het bestur van deze
stichting zijn vertegenwoordigd de
stichting „Touring Zandvoort", de
KNAC en enkele industriële onder-
nemingen welke al meermalen aan
het organiseren van dergelijke wed-
stnjden hebben medegewerkt. De
stichting heeft ten- doel het" bevor-
deren van het geregeld houden van
internationale Grand Prix-races
voor automobielen en andere wed-
strijden op het circuit van Zand-
voort.

Het stichtingsbestuur is zijn werk-
zaamheden enige tijd geleden be-
gonnen met het bijeenbrengen van
fondsen om het houden van de
Grand Prix op 26 mei a.s. (Twee-
de Pinksterdag) mogelijk te ma-
ken. Hoewel van verschillende zij-
den reeds medewerking werd toe-
gezegd, is het garantiefonds

niet tot de vereiste hoogte opge-
voerd.

Gezien echter het feit, dat de
KNAC in verband met de noodza-
kelijke voorbereidingen niet langer
kan wachten met een beslising ter-
zake, heeft het bestuur van het ga-
rantiefonds besloten aan de KNAC
zodanige toezeggingen te doen dat
zij in staat is gesteld de organisatie
van de Grand Prix, die mede zal
gelden voor het wereldkampioen-
schap coureurs 1958 van de FIA,
op zich te nemen.

Een en ander onder het voorbe-
houd dat de thans nog ontbrekende
garanties binnen veertien dagen
zullen worden bijeengebracht. Hier-
toe zal op korte termijn een beroep
worden gedaan op daarvoor in aan-
merking komende bedrijven en in-
stanties. Gezien het nationale as-
pect van deze wedstrijden ver-
trouwt het bestuur der stichting
dat dit beroep niet tevergeefs zal
zijn.



Drie schaftwagens of geen
Het voorstel tot verstrekking van
een krediet van ƒ 6500,— voor de
aankoop van 3 schaft-gereedschaps-
wagens voor de dienst van Publ.
Werken, ontmoette .enige bedenking
bij de heer LINDEMAN, die er eerst
één wilde aanschaffen en vervol-
gens het „behoefte-element" wilde
laten spreken.

De heer GOSEN: „Zuinig zijn...
voorlopig ééntje!"

De hr SLEGERS: „Als 't slecht
weer is voor de ene ploeg wer-
kers is het dat ook voor de andere!
Niet kinderachtig zijn: Drie wagens
aanschaffen!"

De heer TATES: „Gezien de fi-
nantiële positie van de gemeente...
(lichte aarzeling) maar laat
het liefst een wagen van Ned. fabri-
kaat zijn!"

De heer KONING: „Laten we 't
nou eerst met één proberen."

WETH. v.d. WERFF: „Als er één
wagen wordt aangeschaft, moeten
de anderen wachten... één of twee
jaar. Ik ben voor drie."

Mevr. MOL-v. BELLEN en de
heer L. J. v.d. WERFF: „De wét-
houder heeft ons het gras voor de
voeten weggemaaid!"

De heer TATES: „Ik heb toch
hoop ik, niet de indruk gewekt dat
ik van mening ben dat de andere
ploegen — die niet direct een schaft
wagen krijgen — in de regen moe-
ten zitten? Er bestaan nog hokken
waar ze in kunnen schuilen, mis-
sehien niet zulke fraaie als deze
wagens, maar men kan er toch in
schuilen!"

VOORZITTER: „Het is zonder
meer misplaatste zuinigheid als
deze drie wagens nu niet worden
aangeschaft, 't Is jammer dat het

Huidgenezing
H u l d z u i v e r h e i d - H u i d g e i o n d h e i d

F» U R O L
Puistjes verdrogen door Purol-poeder

Jeugduitvoering voor
bejaarden

Voor de leden van de bejaarden-
sociëteit „Voor anker" zal maan-
dag a.s. in gebouw De Witte Zwaan
een cabaret-, toneel- en muziekuit-
voering worden gegeven door leer-
lingen van de hoogste klasse van de
dr. Albert Plesmanschool.

Post wordt herbouwd
"Burgemeester en wethouders van
Zandvoort hebben het slopen en her-

' bouwen van de reddingspost „Ernst
Brokmeier" op het Zuiderstrand,
gegund aan de N.V. Bouw- en aan-
nemersbedrijf Gebr. Molenaar te
Haarlem voor ƒ 11.400,—.

nu niet sneeuwt en dat het weer
net aan 't opknappen is! Ik heb
me geschaamd voor de vierkante
kisten waar de mensen, die in een
ijzige sneeuwjacht bezig waren rio-
len door te trekken, moesten schui-

De heer KONING: „Nu de heer
TATES van „hokken" spreekt, waar
de mensen dan wel in kunnen, ben
ik direct voor drie wagens!"

De stemming, die hierna volgde,
bracht een enigszins verrassende
uitslag, gezien de verdeeldheid on-
der de leden: met algemene stern-
men werd besloten meteen drie wa-
gens aan te schaffen.

erm-zeep

Bouw gegund
Door het bestuur van de stich-

ting Kennemer Sportpark is voor
een bedrag van ƒ 61.598 gegund
aan de firma F. Pot & Zoon te
Haarlem het bouwen van twee toi-
letgebouwen en een kantoor voor
de kampleiding in verband met de
inrichting van een trekkerskamp
aan de Kennemer weg.

„Zandvoortmeeuwen"
Programma voor zondag 30 maart:

Zandv.m.-West-Frisia 14.30 u.
Zandv.m. 2-RCH 4 10.30 u.

57 BSM 4-Zandv.m. 6 12 u.
82 Haarlem jun. b-Zv.m. a 9.45 u.

115 Zandv.m. jun. c-DIO b 12.00 u.
234 Zandv.m. jun. 3-RCH 6 9.45 u.
Programma zaterdag 29 maart:

CSCA-Zandv.m. 4.15 u.
134 WSV 2-Zandv.m. 3 15.00 u.
144 Zv.m. adsp. a-RCH a 15.00 u.
156 Zv.m. adsp. b-WH a
183 Zv.m. adsp. d-RCH e

16.00 u.
15.00 u.

191 VI. Vogels adsp. / a-Zv.m. e 15 u.
(Noordersportpark)

207 WH adsp. g-Zv.m. f 15.00 u.
210 Zv.m. adsp. g-Haarlem h 15 u.
225 Zv.m. adsp. h-EDO i 14.30 u.

RONDVRAAG over

Schoonheid en gasklokken
Mevr. BOL-v. BELLEN vroeg of

— in geval van een onverhoopte
grote werkloosheid in Zandvoort —
de gemeente maatregelen heeft ge-
troffen een dergelijk feit op te van-
gen.

VOORZITTER antwoordde dat
inderdaad . aan deze mogelijkheid
aandacht is geschonken. B. en W.
hebben plannen in studie en zullen
zo nodig Publ. Werken de uitvoe-
ring van bepaalde objecten opdra-
gen.

De heer KONING sprak er nog-
maals zijn misnoegen over uit dat
de rijwielstalling op het parkeer-
terrein nabij de watertoren nog
ieder jaar een ontsierende sta in
de weg is en bovendien plaats ont-
neemt aan auto's, die deze ruimte
dringend nodig hebben. Spr. gaf de
suggestie aan de exploitant van
deze stalling een strook grond ter
beschikking te stellen tussen de
Marisstraat en de boulevard.

VOORZITTER vond die stalling
ter plaatse ook geen „schoonheid",
maar zij is onmisbaar omdat er 's
zomers druk gebruik van wordt
gemaakt. Zeker is het niet de be-
doeling deze rijwielstalling op die
plaats tot ïn der eeuwigheid te tole-
reren, maar voorlopig is er geen
andere oplossing. Er is indertijd
wel eens gedacht aan een onder-
grondse stalling op bedoelde plaats
maar dat is 'n tamelijk kostbare ge-
sehiedenis, die 'niet met een paar
duizend gulden wordt bekostigd.

De hr BREURE had 'n honden-
lievende vraag. Hij sprak over de
„gasklokken", (remise P.W.) waar
- • overigens gezonde — honden dik-
wijls uit hun „lijden" worden ge-

Zo stemde Zandvoort
in 1952, 1954, 1956, 1858

2e Kamer Prov. Staten
1952 1954

2e Kamer
1956

Prov. Staten
1958

Partij stemmen % stemmen % stemmen % stemmen %

KVP 819
PvdA 2154
AR 421
CHU 574
VVD 901
CPN 270
SGP 7
KNP 272
Recht en Vrijh. 70
Soc. Unie 21
Cons. Verb 191
Ger. Pol. Verb. 9
Midd. Partij .... 30
Nat. Unie
Ned. Opp. Unie
Pac. Soc. Partij

14,27 988
37,51 2151

7,33 419
10,00 621
15,68 1054
4,71 284
0,16
4,74
1,22
0,37
3,33
0,16
0,52

12
164

17,27
37,61

7,33
10,86
18,43

4,97
0,21
2,87

1173
2916
493
497

1376
259

17

16,99 1225
42,25 2610
7,15 452
7,20 635

Ï9.94 2137
3,75 207
0,25 16

16 0,28

10 0,17

83
79

0,13

1,20
1,14

10

181

16,39
34,93
6,05
8,50

28,60
2,77
0,21

0,13

2,42

Totaal 5741 100,- 5719 100,- 6902 100,— 7473 100,—

holpen. De heer Breure vroeg of
het niet beter zou zijn dergeujke
honden, die door hun baas niet rneer
geliefd zijn, over te dragen aan de
dierenbescherming-.

VOORZITTER zeide ciat deze
idee waard is om ter kennis van de
dierenbescherming te worden ge-
bracht.

De heer MOLENAAR informeer-
de of de verlichting aan de Von-
dellaan (laatste gedeelte) niet eens
uitgebreid zou kunnen worden.

VOORZITTER deelde mede dat
deze kwestie t.z.t. aan de orde
komt, wanneer dit dorpsgedeelte
nader onder de loupe wordt geno-
men i.v.m. de straatverlichting.

Tegen 10 uur sloot burgemeester
mr. H. M. van Fenema de vergade-
ring.

Een vorstelijke vertoning
met

PHILIPS
TELEVISIE

Nieuwste model 43 cm compleet
geplaatst ƒ 198,35. Restant in ter-
mijnen van ƒ 45 per maand.
Bestel heden bij ons uw toestel.
Wij zorgen voor een prima ont-
vangst.

Erkend Philips servicG'dealer
voor radio en talevisie

TELEVISIE RADIO SPECIALIST

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 = Telef. 2534

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen zaterdag 8S maart:

TZB adsp. a-HBC c 1-3
TZB adsp. b-Alliance c 2-0

Uitslagen zondag 23 -maart:
Spaarndam 2-TZB 2 afgekeurd
TZB 4-HFC 12 7-3
SHS jun.-TZB jun. TZB n.o.

Programma zaterdag 29 maart:
188 Concordia adsp. oTZB a 15 u.
204 TZB adsp. b-Alliance d 15 u.
Zondag 30 maart:
23 Concordia 2-TZB l 12 u.
66 TZB 3-DIO 6 12 u.
72 TZB 4-SHS 4 14 u.

232 TYB jun.-TZB jun. 14.30 u.

K.J.C. ,.Zandvoort"
Woensdag j.l. speelde KJC Zand-
voort de vierde ronde voor hetkam-
pioenschap van de maand maart.

De uitslag ziet er als volgt uit:
No. l werd J. Versteege; 2. J.

Uitzinger; 3. H. de Muinck; 4. D. J.
Visser jr.

Tafeltennisclub „Shot"
Hedenavond vindt in de Pr. Bern-
hardschool, Vrouwestraat bij de
Bakenessergracht te Haarlem, de
beslissingswedstrijd plaats om het
kampioenschap in de 4e klasse afd.
E, tussen de plaatselijke tafeltennis
club „Shot" en het Haarlemse
„Spinneweb". De wedstrijd begint
om 8 uur.

DE PROVINCIALE STATENVERKIEZING
geprojecteerd op a.s. gemeenteraadsverkiezing

Het is een tamelijk hachelijke on-
derneming de uitslag van de deze
week gehouden Statenverkiezing
als maatstaf te hanteren voor de
komende gemeenteraadsverkiezing.
Zeker in een gemeente waar-plaat-
selijke lijsten aan de strijd deel-
riemen.

Stellen we aan de hand van de
laatste cijfers een gemeenteraad
samen, zonder rekening te houden
met locale groeperingen, dan krij-
gen we het volgende beeld:

P.v.d.A. 5; KVF 3;
CHU plus AR 2.

WD 5;

Maar de bijzondere omstandig-
heden laten zich niet wegredeneren
en de plaatselijke lijsten 'en de per-
soonlijke verhoudingen die daarbij
een rol spelen zullen evenals andere
jaren hun invloed uitoefenen op de
samenstelling van de raad.

Rekening houdende met het feit
dat ons nog niet bekend is of Plaat-
selijk Belang al of niet meedingt
naar de gunst der kiezers, wagen
we de volgende samenstelling te

WD 4; KVP 3;
Zandv. Belang 1.

tippen.
P.v.d.A. 4;
P.Chr. 3;
Voor wat de zetelsituatie der P.

v.d.A. betreft nemen we de verkie-
zingen van '52, '53 en '54 in ogen-
schouw met de resp. percentages:
37,51 Kamer; 32,53 Gemeenteraad;
37,61 Staten, waaraan wij de ver-
onderstelling verbinden, dat hier
een verlies aan de plaatselijke lijs-
ten aan ten grondslag ligt.

Hoewel de cijfers voor de WD
dit beeld niet, althans niet in die
mate vertonen — men vergelijke
15,68 %, 15,23 % en 18,43 %, zouden
wij ook met die mogelijkheid reke-
ning willen houden (verlies aan
plaatselijke groeperingen).

Wij komen dan tot de volgende
prognose:

P.v.d.A. 4; KVP 3; WD 3;
P.Chr. 3; Alg. Zandv. Belang 2.
Wanneer de plaatselijke partij

Alg. Zandv. Belang- zou teruglopen

zouden wij dit willen toeschrijven
aan de steeds groter wordende kies-
deler die ontstaat door de gestegen
uitbreiding van ons kiezerscorps.

Het aantal forensen dat hier de
laatste jaren is "neergestreken zal
o.i. de grotere partijen begunstigen.
De^ zetelwinst der protestants chris-
telijke groepering zien wij als com-
pensatie voor het verdwijnen van
de zetel voor Plaatselijk Belang,
een partij die op zo'n „motorische"
wijze tot stand kwam.

Deze prognoses zullen in mei ge-
logenstraft of bewaarheid worden.
Hoe het zij, na de uitslag kunnen
wij ons verdiepen in de kwestie der
portefeuille-verdeling.

Zandvoort stemde rustig
De algemene verkiezingen voor de
Provinciale Staten zijn in Zand-
voort zeer kalm en bijna onopge-
merkt voorbijgegaan.

De stembureaux waren dit keer
voor het eerst geopend van 's mor-
gens 8 tot 's ayonds 7 uur.

Incidenten deden zich niet voor
en — in tegenstelling met vorige
keren — werd er weinig op de bil-
jetten geschreven. Of het moet die
ene „kiezer" geweest zijn, die ,Boe'
noteerde in plaats van een stip
rood te maken. Toch was het aan-
tal blanco en ongeldige stemmen
hoog te noemen: ruim tweehonderd.

Het bijeenbrengen van de uitsla-
gen van de twaalf stembureaux ver-
3iep dit jaar bijzonder vlot. Zodra
een uitslag bekend was — werden
de cijfers aan de verkïezingsdienst
onder leiding van de heer P. Brune
telefonisch doorgegeven. Om half
negen was de volledige uitslag be-
kend, die later op de avond enigs-
zins gewijzigd moest worden, om-
dat van een stembureau een veran-
dering niet telefonisch was door-
gegeven. Het verschil was echter
nihil en oefende op de totale uitslag
geen invloed uit.

Uitslag verkiezingen Provinciale Staten
in Zandvoort op woensdag 26 maart 1958Aantal kiesgerechtigden:

Stembureau

1. Kleuterschool „Pr. Marijke"..
2. Hannie Schaf tschool
3 De Witte Zwaan"
4 Karel Doormanschool
5. Dr Plesmanschool
6 Jos. v.d. Endenschool
7 Patronaatsgebouw
8. „Ons Gebouw"
9. Wilhelmina kleuterschool

10. Kleuterschool „St. Agatha" ..
11. Het huis in de Duinen
12. Woodbrookershuis, Bentveld .

Totaal

1
PvdA

... 203
. . . 201 <.
. . . 247
.. 110
... 263
. . . 453
. . . 179
... 399
... 146
.... 151
... 194
... 64

...2610

2
KVP

73
154
126

77
48
68

113
121
142
106
101

96

1225

3
CPN

17
16
26
21
12
45
13
17
5

16
12

• 7

207

4
WD

319.
224
237
158
44
51

241
92

126
248
184
213

2137

5
AR

51
48
33
23
24
22
59
12
55

/50
31

' 44

452

6
CHU

72
77
97
38
38
50
43
93
47
38
30

12

635

7 8
PSP GPV

20
14
8

13
20

, 18
15
11
12
22
14 .

14

181

1
0
1
2
3
2
0
0
0
0
0
1

10

9 Van onwaarde Algemeen
SGP Totaal

4
1
2
0
1
0
3
1
1
1
2
O'i

16

760
735
777
442
453
709
666
746
534
632
568
451

7473

Ongeldig Blanco Totaal

13
17
9

24
14
25
1

29
' 19

16
6
1

174

' 11
, 13

11
i 10-

9
7

20
16
12
4

12
~• 4

129

784
765
797
476'
476
741
687
791
565
652
586

,456

7776

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Ophalen huisvuil
De directeur van de dienst van pu-
blieke werken deelt mede dat op
vrijdag h, zaterdag 5 en maandag
7 april geen huisvuil zal worden
opgehaald. Voor bedrijven welke
hierdoor moeilijkheden ondervinden
kan het huisvuil worden opgehaald
op zaterdag 5 april, indien daartoe
vóór 3 april een schriftelijk ver-
zoek bij de dienst van P.W. is
binnengekomen.

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 8 uur: ~
Doktoren:
Dr. H. K. van Es
Kostverlorenstraat 4, telefoon 2058.
Wijkzuster:
Zuster A. Hoogenbosch
Julianaweg 25, telefoon 2826.
Zondag 30 maart
Dierenarts J. Westerman
Leidsevaart 74, Haarlem, tel. 12111.
Apotheek:

30 maart—4 april:
Apotheek Wijnne, Haltestraat 8
ledere avond vanaf 7 uur en op
de zondag de gehele dag uitslui-
tend geopend voor recepten en
spoedgevallen.

Zandvoorfse Korfbalclub
Omdat alle leden nog niet zijn ge-
keurd, zijn er voor de twaalftallen
van de Zandvoortse Korfbalclub ,
voor a.s. zondag geen wedstrijden
vastgesteld.

Tijdens de Pa'asdagen komt ONI
uit Arnhem op'" bezoek. Zaterdag 5
april vermeldt het programma, een...
feestavond in „Zomerlust" en zon-
dagmiddag om,half drie een duin-
wandeling naar Kraantje Lek. Op
de tweede f Paasdag zal op het
sportveld binnen het circuit tussen
ZKC en ONI een wedstrijd worden
gespeeld met; ter afwisseling een
gecostumeerde wedstrijd.

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Het tweede elftal heeft de belang-
rijke wedstrijd tegen Ever Swift
met 4-2 gewonnen. Door deze over-
winning staan Zandvoort en Straw-
berries samen op de tweede plaats.
Indien Zandvoort en Strawberries
zondag a.s. winnen, is een beslis-
singswedstrijd noodzakelijk om uit
te maken wie in aanmerking komt
voor promotiewedstrijden.

Het derde elftal verloor van Al-
liance 3 met 0.4.

Het vierde elftal kon het niet bol-
werken tegen Alliance 4 en verloor
met 4-1. '

Het eerste dameselftal is weer
een stap dichter bij het kampioen-
schap. Met 5-0 werd gewonnen van
Alliance 3. Indien zondag van BD
HC 5 gewonnen wordt, dan is het
kampioenschap een feit.

Het tweede behaalde een prima
resultaat door Pinoké 4 te verslaan
met 3-2.
Het programma voor a.s. zondag:
Heren: Strawberries 1-ZHC l

ZHC 2-HBS 4 14 U.
Siseo-ZHC 3
BMHC 9-ZHC 4

Dames: ZHC 1-BDHC 5 12 u.
Myra 1-ZHC 2

Jongens: Alliance b-ZHC a
Meisjes: ZHC a-Rood Wit b 15 u.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Afd. volleybal
Door een overwinning van OSS 1-
dames op AW met 3-1 en een ne-
derlaag van het leidende HBC 2
zijn de dames weer op de eerste
plaats gekomen. Zij hebben daar-
door een mooie kans op het kam-
pioenschap.

De meisjes van OSS2 moesten,
na een gewonnen eerste set, toch
met 3-1 in Set up 2 hun meerdere
erkennen.

Op dinsdag l april a.s. spelen de
dames OSS l tegen Set up om 19.45
uur en de heren tegen Boru om 20

uur.

Zandvoortse Bridgeclub
Zaterdagavond komt de Heem-
steedse bridgeclub „Boekenrode"
naar Zandvoort voor een ontmoe-
ting tegen de Zandvoortse Bridge-
club met als inzet een wisselbeker.

handen
ruw of'schraal



Erkende
AUTORIJSCHOOL „ZANDVOORT"

Autorijles •
Verhuur van Opeis Rekord
zonder chauffeur

THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

Zandvoort Expres
vanaf WOENSDAG 2 APRIL, 3 uur

Rondritten met onze miniatuurtrein
VERTREKPUNT RAADHUISPLEIN

f PERS EN PUBLIEK ENTHOUSIAST
>(nog slechts tot en met woensdag 2 april geopend)

256 fraaie stands van handel en industrie - MARGRIET-
HUIS - 5 x per dag MODESHOW - afd.: DOE HET ZELF -
CAMPINGSHOW - DE WERELD VAN HET KIND

HUISHOUDBEURS
Entree f 1,50 incl. bel. - Kinderen tot 14 jaar f 0,85 incl. bel.
Rfllgebouw Amsterdam - dagelijks geopend van 10-5 en van 7-11 uur

Gebit stuk?
U kunt er op wachten

Ook 's avonds en zaterdags
na afspraak

TETTERODESTRAAT 36,
HAARLEM

Telefoon K 2500*19734

WIST U
dat 20% korting op alle
sto omg o e deren perma-

nent wordt gegeven,
iln'dicn U deze brengt
en haalt in ons filiaal.
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

HCEYSER
Telefoon 2653

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116.

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebalcken mosselen.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62 - Telef. 2263

Mevr. Greet-Kuntz-Zonjee
, Rijks-med. gedipl.

Schoonheidsspecialiste
(Staatsex. parfumeur)

zal haar practijk openen op
29 maart a.s.
FRANS ZWAANSTRAAT 88
(hoek Fazantenstraat)
Telefoon 02507-2338
(Volgens afspraak)

P R E D I K B E U R T E N

Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 30 maart

10.30 uur: ds. C. de Ru. Bevesti-
ging van lidmaten. Medewerking
van het Kerkkoor -en J. Koning,
trompet.
's Avonds geen dienst.

Jeugdkapel: half elf in De Witte
Zwaan. Spr. de hr M. C. Draijer.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 30 maart

10.30 uur: ds. J. L. Ort, uit Am-
sterdam.

Het huis in de duinen:
19.30 uur: opvoering van een
Paasspel.

Gereformeerde Kerk
Julia.na.weg. boek Emmaweg
Zondag 30 maart
" 10 en 5 uur: ds. A. de Ruiter.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zondags H.H. Missen om 7.30-
9 uur Hoogmis en 11 uur; Lof om
7 uur.
In de week H.H. Missen om 7

uur en 7.45 uur. Lof om 7.30 uur.

Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag l april

3 uur: samenkomst in „Pniël",
Zuiderstraat 3.
Spr. H. Veldkamp, evangelist te
Den Haag.

Jehova's getuigen
Woensdag 8 uur: Huisbijbelstu-
die Koninginneweg 44.
Zondag 2-3 uur Wachttorenstudie
Veilinggebouw Dorpsplein.

Humanistisch Verbond
Zondag 30 maart, 9.45 uur, 402 m:

Radiolezing door dr. G. Stellinga
van het Humanistisch Verbond over
het onderwerp „Ook uw stem werd
geteld".

Amsterdamse
Groentencentrale

Jan Filmer
TOLWEG 1<3 , TELEF. 3195

Verse Groenten
Verse Spinazie p.pond 0,39
Andijvie p.pond 0,39
Sla p.stuk 0,25
Bloemkool ... per stuk 0,75
Verse Raapsteeltjes 2 bos 35

Verse Radijs ... 2 bos 0,45

Diepvriesgroenten
340 gram Spinazie ... 0,48
450 gram Sperciebonen 0,79

Conserven
Litersblik Sperciebonen 0,75
Litersblik Snijbonen... 0,88
Litersblik Reine Claude 0,89
Litersblik Perziken 1,65
litersblik Appelmoes ... 0,98
1/2 litersblik Bouillon ... 0,38

Fruit
4 'Jaffa's - . -,
3 grote Jaffa's 0,98
8^ Sinaasappels 1,00/
Jonathans p.pond 0,65
VOOR DE KINDEREN:

Plastic Treintjes
met Kauwgom voor 5 et

Dagelijks verse Champignons
Bestellingen: > Telefoon 319$

voor 0,98

TRETORN
Dames Zomerschoenen

van het fijnste linnen vervaardigd, zijn zojuist binnengekomen.
Schitterende modellen. Hoge, middelhoge en lage hak.
Onze voorjaarscollectie is gereed! Komt U eens kijken?
Wacht dan niet te lang!

3ROSSOIS, Schoenhandel
GROTE KROCHT

De zaak afgesteld op „doe het zelf"

H O B O P L E X
STATIONSPLEIN 13-15 - TEL. 3346

Hout, board, triplex, bouwpakketten
Keukenaanrechten in nylon, plastic en graniet

Knapt U uw woning op?
Wij leveren: lakken, bijtsen, Gupa, lijmen, enz.

1 1 .
Onze PVC vloertegels in moderne tinten

zijn een succes

Een wonderlijk
mooie

vindt U, als U de moeite neemt eens te komen kijken.
Van de bekendste binnen- en buitenlandse huizen ontvingen wij de
nieuwste modellen in schattige

voorjaars en Zomerjaponnen
reeds vanaf f 19,75

Ook in grote maten een prachtige sortering in prijzen, die volko-
men zijn aangepast aan deze tijd.

STURKA TENNIS SHORTS, maten 36-48 ƒ 8,75

DAMESROKKEN in geheel nieuwe dessins

Een ongekende keuze in DAMESKOUSEN: Danion, Arwa, Jacques
Fath en andere merken reeds voor ƒ 2,50

LASTINA BH'S in 30 modellen. GORDELS, STEPINS in alle
prijzen.

HEREN OVERHEMDEN, No-Iron, reclameprijs ƒ 9,95
In DASSEN de nieuwste creaties

Komt U eens kijken! Ook voor Uw kinderen is er iets bij!

MODE*MAGAZIJN

„DE WAAG"
HALTESTRAAT 40 TEL. 2087

Het huis waar U alle bekende merkartikelen kunt konen!

Philips Radio
en afspeel
apparatuur!

Philips nieuwe versterker ƒ 148,—.
Handig toestel voor uw gramofoon-
platen. U Jiecft prachtige muziek
zonder gebruik van radio! Komt U eens kijken en luisteren?
Wij financieren tezamen met ƒ 50 platen ad ƒ 11,90 per maand.
Verkoop van koelkasten en wasmachines

RADIO TELEVISIE SPECIALIST

Erkend Philips servicedealer
voor radio en televisie

F. H. Penaat
Kostverlbrenstraat 7 - Telef. 2534

J. v. d. Meer
Arts

Afwezig tot 14 april
Andere doktoren nemen
>ractijk waar.

Mevr. L. WILLEMSE-
LEEUWRIK

HERVAT HAAR LESSEN
a.s. Moeder gymnastiek
Alleen m. medische goed-

<euring). Aanmelding:
. Stolbergweg 31, tel.3333

WONINGRUIL
A.angeb. vrij bovenh. dr C.
A. Gerkestr., bev. 3 krs +
eethoek, badk., gr. zolder
m. afgetimmerde kamer
•oorz. v. str. water. Huur-
ir. ƒ 45 p.m.
ïevr. gr. benedenhuis m.
jergpl., voorz. v. badk.
ïogere huur geen bezw.

Br. nr. 2508 bur. Z. Crt.

WONINGRUIL
Aangeb. 2 benedenkmrs, 2
slaapkrs m. keuk., zolder,
schuur en tuin. Huur ƒ 9
per week.
evr. klein huis te Zandv.

voor echtp. Br. nr. 2501
bur. Z. Crt.

WONINGRUIL,
Haarlem-Zandvoort

Aangeb. te Haarlem-ZW.
zonn. vrije middenstands-
won., bev. 6 k., douche en
zouier. V. en a. tuin. Tel.
aanw. Vrij uitzicht.

evr. te Zandv. gelijkw.
won. Huur ca. ƒ 70 p.m.
Br. nr. 2510 bur. Z. Crt.

Iclitp. m. een kind zoekt
n Zandv. of omg. gem.

of ongem. ETAGE, circa
2 jaar. Br. ond. lett. K
aan Boekhandel Van p der
Lee, Voorstraat 17, Kat-
wijk aan Zee.

ZITSLAAPK. gevr. met
il. pens. voor heer alleen

;ot omstr. november. Br.
nr. 2502 bur. Z. Crt.

Heer zoekt KAMER v.a.
l mei tot eind sept. Telef.
vereist. Br. 2503 Z. Crt.

evr. 2 KAMERS m. gebr.
v. keuk. v. gez. m. 2 kind.
v. 2-4 weken tussen 12 ju-
i en 17 aug. Br. m. pr.
Nik, Dordselaan 177c,
Rotterdam.

Eenv. dame, herstellende
vraagt v. enige maanden
zonn. ZIT-SLAAPKAMER
Br. ond. nr. 2506 bur. v.d.
Zandv. Courant.

Te koop: Engels EET-
SERVIES. 10-12 en -7-3 u,
Herm. Heijermansweg 23.

Te koop h. Engelse d.bl.
KINDERWAGEN z.g.a.n.
Te bevr. Brederodestr. 55.

Te ,koop gevr.: RIETEN
STEL best. uit 2 st. en
tafeltje. Br. nr. 2509 Z.Crt.

ZANDVOORTS
MUZIEKKAPEL
Bij Zandv. Muziekkapel
kunnen worden geplaatst:
pistons, bugel, trompet,
trombones, tuba, saxofoon.
Aanm. bij P. Schaap, Hal-
testraat 36; A. J. Hollen-
berg, Haarlemmerstrr. 47.

TE KOOP: Hoover was-
machine ƒ 100; 2 originele
aupings p. st. ƒ 15; een
2-pits gasstel Junker &
Ruh ƒ 40; een wastafel
64 cm ƒ 40. D. A. Forma,
Tjerk Hiddesstraat 2.

WIE nam woensdagmid-
dagmiddag mijn hockey-
stick en -bal mee uit onze
tuin. S.v.p. terug brengen
aan Martenpiet Joustra,
Zuidboulevard 65.

TE KOOP : bromfiets
HMW, 2 versn. i.z.g.st.
ƒ 300; Philips radio met
balans en bandspreiding
i.g.st. ƒ 150. Tel. 2679.

JONGEN b.z.a. v. werkz.h.
i.d. avonduren. Tel. 2510.

„LONDON-SUREGRIP"

Huisiioud-
handschoenen

DE BESTE!
DROGISTERIJ

P. J. Bouwman
Gedipl. drogist

Oranjestraat 7 t telef. 2327

behangen
en witten

Vlug en billijk! G. Jager
Damstraat 25, telef. 15079
Haarlem.

HEEFT U ÏETS OP TE
RUIMEN?? Wü kopen allf
soorten meubelen en inboe
dels. Overal te ontbieden.
V. Waterdrinker, telef. 216-1

Paas-aanbieding
in kousen en sokken

Dubarry Nylons bij ons 2,95 - 3,95

WANDELNYLONS 1,85
KRISTAL NYLONS 1,95
CREPE MOUSSE ,vanaf 4,98
Onze bekende LA RIT A NYLONS nu 4,50
HEREN CREPE MOUSSE SOKKEN

Pracht dessins 1,85
Wollen HERENSOKKEN, prima kwal, v.a. 1,98

Alle soorten kinderkousjes, sportkousen en
sokjes in de nieuwste kleuren

Onze kousenreparatie is vlug en voordelig

„DE WOLBAAL"
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2099

Door agent-importeur van dames-confectie
wordt een beschaafde dame gezocht, die enige
dagen per week

administratieve
werkzaamheden

(o.a. Engelse corr.) kan verrichten. Werktijden
in nader overleg te regelen.
Br. nr. 2504 bur. Zandvoortse Courant.

Gevraagd:

NETTE MEISJES
voor de verpakkingsafdeling.

Aanmelden: IWANOWITCH, Oranjestraat 12.

Gevraagd in het Gooi
A. JUFFROUW v.d. HUISHOUDING, intern,

leeft. 25/45 jr, goed kunn. koken en werken.
Werkster aanw. Eigen zit-slp.kmr m. centr.
verw. (oliestook);

B. KINDERJUFFROUW voor 3 kind., intern,
leeft. 25/35 jaar. Gen. lichte huish. werkz.h.
te verrichten. Eigen zit-slp.kmr m. centr.
verw. (oliestook). Meerd. hulp aanw:

Br. nr. 2507 bur. Zandv. Crt. Achterweg 1.

Autorijschool „Laurens"
leidt U op in zo vlug mogelijke tyd. Les ƒ 6,- per uur.

Aanmelden: Zandvoortselaan 25
Telefoon '3556

J U L Ï A N A S C H Ö O L
School met de Bijbel (Christel, nationaal)

te Zandvoort, Brederodestraat 15
Hoofd: J. Kiewiet

Inschrijving van
nieuwe Leerlingen

Voor het cursusjaar 1958-1959, aanvangende
l september 1958, kunnen nieuwe leerlingen
worden ingeschreven.
Aanmelding na de schooltijden bij het hoofd
der school, of telefonisch onder nr. 3080.
De leerlingen voor de Ie klas moeten vóór l ok-
tober 1958 de leeftijd van 6 jaar hebben be-
reikt.

vermto matras
DUS IN DE VERTROUWDE ZAAK l

1-pers. INTERIEURMATRAS 80 x 190 ƒ 52,50
15 jaar garantie

1 pers. INTERIEURMATRAS 80 x 190 ƒ 69,-
met zomer en winterkant. 15 jaar garantie.

2 pers. INTERIEURMATRAS 120x190 1/3 2/3 ƒ 87,50
15 jaar garantie

JAVA KAPOKMATRASSEN
1 pers. 80 x 190 ƒ 79,50
2 pers., 3-delig, 120 x 190 ƒ 145,-

VL OKMATR ASSEN
1 persoons 80 x 190 ƒ 23,95
2 persoons, 3 delig, 120x190 ƒ 39,75

W. H. Kemper
TELEFOON 2119 en 2344

BEDDENMAGAZIJN
HALTESTRAAT 21

TE KOOP: WANDEL-
WAGENTJE. Telef. 2934

GEVR. NETTE SER-
VEERSTER. J. Termes jr
Oosterparkstraat 39

GEVR. MEISJE voor de
dag of voor dag en nacht.
Mevr. van Es, Kostverlo-
renstraat 4

Wegens huwelijk van het
tegenw. meisje HULP i.d.
HUISH. gevraagd. Mevr.
Kooiman, Brederodestr. 10

WERKSTER gevr. 2 hal-
ve dg, dinsd. en vrijdag-
voormidd. Teunisbloemlaan
22, Bentveld, tel. 26546.

TE KOOP: VRIJ HUIS
met garage, 3 jaar oud,
spoedig te aanvaarden.

TE KOOP:~~VRIJ HUIS
wegens overplaatsing.
Leeg te aanv. 5 kamers,
garage, gr. tuin, nieuw-
bouw.

GROOT HUIS op eerste
stand voor alle doeleinden
geschikt. Leeg te aanv.

KLEINE "BUNGALOW,
bev. 4 k. Spoedig te betr.

GROTE BUNGALOW.
Leeg te aanvaarden.
MAKELAAR W. P A A P
Hogeweg 17, telef. 2965



Verboden toegang
voor de zon
(in uw. ogen door een niet
optisch verantwoorde sonne-
bril. Waag uw ogen er niet
aan, want uw ogen zijn al-
leen het beste waard!
Brillenspecialist

LOOMAN
Mr. opticien"
Erkend fojidsleverancier

.Haltestraat 5 * Telefoon 2174

Fantastisch!

Slagerij G AU S
750 gr. Schoudercarb 2,70
750 gr. Kalfslappen 2,65
500 gr. Runderlappen en
500 gr. Gehakt h.o.h samen 2,50
250 gr. Tartaar 1,10

Kalfshaksen m. veel vlees p.st. 0,85
Soeppakket 0,89
250 gr. Prima gek. worst 0,75
250 gr. Bakbloedworst 0,45
LUNCHPAKKET: Lever en Pekel-

vlees of gek. worst 0,89
KERKSTRAAT 14 - TELEF. 2102

Een nieuwe lente en
een nieuw
RIJWIEL

van

Henk
Schuilenburg

De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

LOCOMOTIEF
RUDGE
FONGERS
RILATEX

Betaling ook in termijnen.
Grote collectie

KINDERFIETSEN
DRIEWIELERS
AUTOPEDS

Een Excelsior
stofzuiger

Nieuw model, prima zuig-
kracht ƒ 145 of ƒ 2 p.w.

Televisie Radio Specialist

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Annex CABARET EXTASE
Zandvoort

Het gehele jaar geopend

Zaterdags en zondags
CABARETPROGRAMMA

met internationale artisten
*

Gedurende de maand
maart elk weekend

Orkest
WIM OLIJ

*
ZONDAGS MATINEE

met volledig avondprogramma

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

EDEERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a

63, Haarlem, tel. 15141

Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver=
zorging van begrafenissen, cre=
mades en transporten.
Meldingsadressen ie Zandvoort:
Bredcrodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstr. 4, tel. 3131

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3014 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2069 Begrafenis- cu crematie-onder -

neming J. de Roode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé, '

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 366
Renault service-dealer

Vrijdag 28 maart
Nogmaals

met het

„Tanzesr"
hetelucht-fornuis

in het gebouw

„De Witte Zwaan"
DORPSPLEIN te Zandvoort. Aanvang 8 uur

Voor de Paasdagen
vestigen wij uw aandacht op onze artikelen
die het gezellig samenzijn met uw gezin en
vrienden helpen verhogen.

NETJES MET PAASEITJES
PAASFIGUREN, GEVULDE EIEREN ENZ.
Verder een ruime sortering in bonbons,
koekjes, kaaskoekjes en soutjes.

SPECIAAL VOOR SUIKERZIEKEN
hebben wij een zéér ruime sortering!

VOOR KINDEREN LEUKE ATTRACTIES

Chocolaterie M. C. VAN NOL
KERKSTRAAT 34 - TELEFOON 2364

Ned. Hervormde Kerk, Kerkplein
Dinsdag l april, 19.30 uur precies

Matthaus
JOH. SEB. BACH
Tussen Ie en 2e deel 30 minuten pauze.
Toegang vrij — Kerk verwarmd.

Tekstboekjes a 30 et in de kerk verkrijgbaar.
Geluidsbanden, gramofoonplaten en technische
verzorging: „Discotaria", Thorbeckestraat 15.

THEATER „
Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

Vanaf VRIJDAG 28 tot en met
ZONDAG 30 MAART, 8 uur

Cinemascope Technicolor

(BETWEEN HE A VEN AND HELL)
Robert Wagner, Terry Moore, Broderick
Crawford, Robert Kith, Buddy Ebsen.

De medogenloze strijd van de Nationale Garde
op de Philippijnen. 14 jaar.

CtnemaScope Color by Luxe
Vanaf MAANDAG 31 MAART tot en met
WOENSDAG 2 APRIL, 8 uur

Pat Booif, Terry Moore, Janet Gaynor,
Dean Jagger.

Een heerlijke muzikale film met topstürreii en
topsongs. Alle leeftijden.

DONDERDAG 3 APRIL 8 uur (slechts-1 dag)

Het imsr der schande
(VOICI LE TEMPS DES ASSASINS)
Jean G-ab'm, Damelle Delorme, Lucienne
Bogaert.

Een meesterlijke Jean Gabin, gevangen in de
klauwen van vrouwelijke aasgieren. 18 jaar.

ZONDAGMIDDAG 30 MAART, 2.30 uur
Stan Laurel en Ollver Hardy in:

Rhumba - Tango
tovenaars
Cinemascope Technicolor
Een daverend lachsucces. Alle leeftijden.

DAMES! Bezoekt de

onder auspiciën van de commissie voor Huish.
en gezinsvoorlichting en hot Gem. gasbedrijf op
maandag 31 maart n„m. 8 uur

in het zaaltje van het Gemeentelijk Gasbedrijf,
Tolweg 10. Entree 25 cent.
Een interessante en leerzame avond waar U
recepten behandeld krijgt voor de a.s. Paas-
dagen en die U wellicht nog een aangename
verrassing bezorgt.

A.s. zaterdag:

250 gr. Goudse sprits voor f 0,70
Onze heerlijke
Roomboter-cake per 100 gr. voor f 0,45
en een zakje Amandel allerhande

voor slechs f 1.—
Vraagt onze bezorgers
naar deze speciale aanbiedingen.

Fa. H. van Staveren
Zeestraat 48 - Telefoon 2684 l

Maandenlang zijn onze inkopers bezig geweest
Zij hebben de hele wereld doorkruist om datgene te kopen
waar ü al jarenlang naar uit keek. Zij hebben de hand weten
te leggen op de laatste nieuwtjes welke Londen, Parijs, Rome
en New York op het gebied van herenkleding en herenmode
hadden te bieden!!
Eigenlijk is dit wel een tikkeltje overdreven. Een feit is echter
wel dat wij een collectie herenkleding en herenmode-artikelen
brengen, waaruit U Beleer keus kunt maken, sowel in de mo-
derne als in de klassieke uitvoering tegen prijtsen welke be-
sltst niet overdreven mijn.

KOMT U EENS KIJKEN BIJ E. DE BOER
De specialist van Zandvoort voor herenkleding en herenmode
KERKSTRAAT SO - TELEFOON 3136

Goed vlees bij
SLAGERIJ BURGER

Speciale
aanbiedingen
déze week

Waar het uw gezin betreft is al-
leen het beste goed genoeg. Slagerij
Burger verkoopt -uitsluitend kwali-
tiet en is toch niet duur!

Varkenscarbonade Sch. f 2,78
Varkenscarbonade rib f 2,88
Varkenscarbonade haas f 3,10
fijne Riblappen f 3,10
door. Riblappen f 2,68

ROSBIEF
LENDE
ENTRE COTE
STAARTSTUK

2,65
\ 500 gr.

Héél malse biefst. 100 gr. 0,58

Bief stuk tartaar, 250 gr. 1,10

Heerlijk kalfsvlees
Kalfslappen, 500 gram ... 1,98
Kalfsfricandeau, 500 gr. 2,20

Lamsvlees
Bout, 500 gram 2,65
Magere lappen, 500 gr.... 2,40
Carbonade, 500 gram 1,68
Doorregen lappen 1,68

Weekendreclame
100 gr. Leverkaas
100 gr. ham samen..

,
CI

woensdag en donderdag

500 gr. gehakte h.o. ... 1,10
100 gr. pork \
100 gr. Saksische J

100 gr. pekelvlees
100 gr. lever 85 et

3 specialiteiten uit onze
eigen vleeswarenfabr.
Hollandse leverworst

25 et 100 gr; 200 gr. 45 et
Gekookte rookworst
35 et 100 gr.; 200 gr. 59 et.
Saks. smeerworst
35 et 100 gr.; 200 gr. 59 et.

KLASSEZAAK! DUS BIJKOOPT UW VLEES IN EEN

Gebr. Burger's slagerijen
AMSTERDAM , HAARLEM 'X

ZANDVOORT, HALTESTRAAT 3 - TELEFOON 2994

ELASTINOVA corsct: baast
baleinloos, van zware elas-
tiek en toch soepel als een
step-in! Speciaal Flexfront
houdt voorpand rimpelloos
glad. Met zijsluiting 29.75

AMERICAN LOOK beha. 4.95
lang 9.75, half-lang 6.95

Wala Corsettet ie
P E T E R S - S I K I I T

Gr. Houtstraat 110
Haarlem, telef. 10605
De verkoop staat ge-
heel onder leiding van
Mevr. Peter s-S m i t
bekwaam corsetspeci-
aliste, met een 25-
jarige ervaring. Zij is
gaarne bereid U na
telefonische afspraak
persoonlijk te advi-
seren.

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

Gloria Jam
Ananas of
Aardbeien

pot van 95 voor

Zoete Rode , *\g\
Vruchtenwijn 98

fles van 1.20 voor' * ^^

Zoete
Spaanse Wijn

fles vanaf .25
Limonade-
siroop

0.6 liter per fles,

Ha w. Ananas
per blik

'CMf.
Fruitcocktait

per blik

89
65
79

Calif.
Perziken

per blik 79
Portugese
Sardines

2 blikken 75

Een
Co-op aanbieding
van 15. artikelen
die stuk voor stuk
voordeel
betekenen.

Peruaanse
Tonijn
bijzonder fijn blik

Knakworstjes
per 8 stuks

Berliner
Leverworst

100 gram

Cervelaat-
WOrSt 100 gram

Pudding
de luxe
Bitterkoekjes en
Ananas
2 pakken van 60 voor

Sporciebonen
liter blik

Doperwten
Middelfijn liter blik

24 WINKELS

Elke fijnproever T CTTTr'DTC! «AV»V««I** *>«*
prefereert: JLlCi Jt Jt JL K l Q WIJ H GR Gïl

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150
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ZANDYOORTSE COURANTRedactie on
administratie':
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm hoogte

voor XAS'DVOORT, BENTVI-I.D en Al-RDK-NHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 523344 t.n.v. Us de Jong
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Annemarie zeg jij 't maar
werd door Sandevoerde ten tonele gebracht

Zaterdagavond j.l. gaf de amateur toneelvereniging „Sandevoerde" haar
laatste uitvoering van dit .seizoen in „Zomerlust", dat tot de laatste
plaats was bezet. De heer J. Ramkema, die als voorzitter 'n inleidend
woord sprak, had gelijk toen hij zei oat het te spelen stuk zo'n spelletje
was waar de pers graag van zegt „dat er weinig in zit"!

Inderdaad zat er weinig in en de
auteur van deze klucht, Hans Nesna,
had wellicht wat meer actie in zijn
pennevrucht kunnen leggen. Maar
nu hij dat niet heeft gedaan, zou
men mogen veronderstellen dat hij
spitse en geestige dialogen in de
mond van de actrices en acteurs
had gelegd. Ook dit deed hij niet.
In 't algemeen is „Annemarie
zeg jij 't maar" een „praatstuk"
met gelukkig niet al te lange clau-
sen. Toch heeft deze toneelgroep de
heer Nesna meer dan recht laten
wedervaren. Met andere woorden: de
schrijver kreeg meer dan hem —
krachtens zijn „schepping" — toe-
kwam! Want „Sandevoerde" gaf
van deze klucht een bepaald amu-
sante -opvoering, die vooral uitblonk
door de uitstekende typeringen. Dit
was de kern van het verdiende suc-
ces, dat „Sandevoerde" met dit spel-
letje had. Wij zijn er stellig van
overtuigd dat de regisseur, de heer
Jos Dröse, gee'n betere „opstelling"
van zijn team had kunnen bewerk-
stelligen. De* combinatie regie, gri-
meur en acteertalent van de negen
executanten had een vlotte af-
wikkeling van het niets om het lijf
hebbende verhaaltje, dat echter tal
van grappige momenten had, tot ge-
volg. En de jolige belangstellenden,
in uitgaans-stemming zijnde(!) —
staken hun waardering niet onder
stoelen of banken!

Het decor, een creatie van Ben
Waterdrinker, (Wim Sluis moest
wegens plotselinge ziekte verstek la-
ten gaan) zat knap in elkaar, of-
schoon wij de toon wat té rood von-
den. En- o.i. had voorkomen kunnen

.-worden dat-een gesprekken-afluiste-
rende werkster met een naar buiten
opengaande deur het vertrek komt
binnen duikelen!

De geschiedenis speelt zich gro-
tendeels af in de kantoorruimte van
een huwelijksbureau. De directeur
van het huwelijksbureau „Fortuna"
heeft een bloeiende zaak met vele

"cliënten, een charmante personeels-
staf (secretaresse en typiste) en een
rijke tante, die in meer dan een op-
zicht niet op haar mondje gevallen
is. Dat zij uiteindelijk toch een eco-
nomische nederlaag lijdt, komt door
haar hroer, die haar te glad af is en
in , PaUietera£htige_ levenslust door
het' land
tende Cupido
af te zenden
zeer ontvankelijk"
te bezoekt namelijk "haal
deelt deze mede dat zij vermoedens
heeft dat haar broer binnen afzien-
bare tijd wil trouwen. Dit mag ech-
ter niet, want een rare bepaling in
het testament van de rijke oudoom,
die broer en zus een slordige twee
miljoen heeft nagelaten, luidt dat
degeen, die het eerst in het huwelijk
treedt, de hele erfenis krijgt. Van-
zelfsprekend heeft deze clausule een
sociaal tintje, want na een eventu-
eel huwelijk valt er een gezin te on-
derhouden! Na veel verwikkelingen,
waarbij de tante wordt belaagd door
een afstammeling van Dirk III en
de broer de hele personeelsbezetting
van het huwelijksbureau: secreta-
resse, typiste en werkster „op zicht"
krijgt, worden enkele banden „gloe-
iend aaneengesmeed".

Tot aller vreugde, want zelfs de
enige man, die geen vrouw krijgt,
mijnheer Xavier Bourbas, wordt na
zeer gelukkige speculaties op de ren-
banen van Menton in de gelegenheid
gesteld het huwelijksbureau „For-
tuna" te kopen. Echter zonder secre-
taresse, typiste en werkster, want
die trouwen respectievelijk met de

' baas, de chauffeur van oom Theo-
door en oom Theodoor zelf.

De heer Joop Portegies speelde de
roJ van Frits van Doorn, eigenaar
van het huwelijksbureau. Hij deed
dit, vooral in 't begin, ietwat aarze-
lend, maar hij kwam er later —
kennelijk op z'n gemak gesteld door
uitstekend tegenspel — beter in.

Mevr. Topsy Langereis-Terwee
was de charmante secretaresse, Ma-
rion, die morels bezwaren heeft te-
gen de methodes en de koppelmgs-
taktiek van haar baas. Voor deze rol
was zij nu eens geknipt en zij buitte
ieder moment met trefzekere spel-

- opvatting ten volle Uit. Ditmaal was
haar stem ook duidelijker hoorbaar,
waaraan, niet vreemd zal geweest
zijn het zichtbare zelfvertrouwen,

t dat haar in vroegere stukken wel
eens ontbrak.

Elly, de typiste, werd gebracht
door mej. Corrle Schram, die zich in

• korte tijd ontwikkeld heeft tot een

prettige speelster, die een zekere on-
bevangenheid paart aan een wellui-
dende stem, hetgeen al een genoe-
gen op zichzelf is.

Mevr. Cor van Poelgeesfc-Schaap
overtrof zichzelf in haar rol van
Annemarie, de werkster. Deze keer
trachtte zij niet de gunst van het
publiek te winnen door haar tegen-
speelsters en -spelers te ,,overtroe-
ven" in grappigheid. Zij kreeg toch
al „armslag" genoeg van Hans Nes-
na! Haar mimiek was ongelooflijk
geestig en in sommige scènes was
zij bepaald ontwapenend!

Een voortreffelijke creatie van
Tante'Eveline (tante van Frits van
Doorn) gaf mevr. Gré Huyer. Met
zelfbewustheid, die tot uiting kwam
in haar intonatie, speelde zij de
dame van de grote wereld en de in-
trigerende manier, waarop zij zich
van de medewerking van haar neef
Frits voorzag om haar broer de loef
af te steken, was kostelijk. Een
prachtige rol voor deze kundige
speelster. Oom Theodoor (broer van
Eveline) was een
heer Piet Mudde,

glansrol van de
die hiermee be-

wees een weldadig aandoend gevoel
voor humor te bezitten. Zijn. dictie
maakte van dit malle rolletje een
lachstuk van de eerste orde.

Mijnheer Xavier Bourbas, een aan
lager wal, geraakte afstammeling
van Dirk III en tot de vaste klanten
van „Fortuna" behorende, was voor

rekening van de heer Ane Willem-
se, die zich op lofwaardige wijze
kweet van zijn taak. Zeker, men
kon mijnheer Xavier gerust om e«n
boodschap sturen en dat kan rnen
de heer Arie Willemse ook wel!

Bob, de chauffeur van het tweetal
Eveline-Theodoor, was een uitteft!-
ding van de heer Martin Langerels,
die in deze rol een goed stuk ge-
remdheid, waar hij vroeger wel een*
mee tobde, had afgelegd. Een speler,
die moeilijk iemand anders kan zijn
dan hij is, maar wanneer hij een
rol aanvoelt en aandurft, (dat is
belangrijk voor hem!) tot goede din-
gen in staat is.

En de heer Albert Meems sloot
de rij op het programma. Hij maak-
te van de gepensioneerde generaal
van Deursen een verschrikkelijke
pantoffelheid! Dit was ook precies
de bedoeling. Wij durven de veron-
derstelling uiten dat de oud-gene-
raal zeer zeker een naar leven tege-
moet gaat aan de zijde van tante
Eveline, als hij het waagt haar te-
gen te spreken. De heer Meems wist
wel raad met zijn opgave.

Grime (André Steeman), costu-
mering en algehele detailverzorging
verdienen in deze uitvoering zeker
een woord van lof. De electro-tech-
niek van de heer F. Penaat stond l
borg voor een 'foutloze afwisseling
tussen licht en half licht en de souf-
fleur, de heer J. Ramkema, hebben
wij niet gehoord

Een tien voor de rolkennis dus en
ook wel eenzelfde waardering voor
de vakkennis van de souffleur!

Er waren fraaie bloemen voor de
dames, die hun werden gegeven door
de regisseur, de heer Jos. Dröse, die
kan terugzien op een geslaagde uit-

Voordracht en harpspel
door Willem Berkhemer en Rosa Spier

Ori'i';r au&picién van de stichting culturele kring 't Helm vond j.l.
'ion'iftr<iag de derde abonnementsvoorstelling van dit seizoen plaats in
thestöi M/anopole.
Het programma vermeldde „Saul en David", voordracht uit het Oude
Testament door Willem Berkhemer met muziek voor harp door Rosa
Spier. Zij speelde eigen composities en werken van Handel, Bach en
Tnom&K.

voering met zijn gezelschap.
„EdEen geanimeerd bal o.l.v.

Willians" besloot het feest.
Naar wij vernamen, heeft „Sande-

voerde" van deze uitvoering een
reprise gegeven 'op maandagavond
j.l, in het Huis in de Duinen.

H.W.

VOETBAL

Gelijk spel op grasmat
Zandvoortmeeuwen-West Frisia 1-1

Een groot aantal supporters heeft j.l. zondagmiddag een harde maar
sportieve ontmoeting kunnen volgen tussen de kampioenskandidaat uit
Enkhuizen, West-Frisia, en Zandvo ortmeeuwen.
Wegens een verwonding aan zijn enkel kon rechtsbuiten Castien niet
ia 't elftal van de thuisclub worden opgenomen.
Zijn plaats werd ingenomen door Stobbelaar, die zich flink heeft ge-
weerd. Deze speler moest echter i:i de tweede helft worden vervan-
gen door Kraaijenoord, die ook uitstekend werk heeft laten zien.
Deze jonge spelers voorspellen wij een goede toekomst op de grasmat.

Zeventien minuten na rust kwam
onverwachts de gelijkmaker tot
stand. Jan Visser slaagde er in en-
kele tegenstanders te omspelen en
schoot onder de handen van Weisen-
bach in een verlaten doel. 1-1.

De ontmoeting bleef het aanzien
ten volle waard en kreeg zo nu en
dan een spectaculair karakter.

Zandvoort verdedigde zich uitste-
kend. Kort voor het einde kreeg de
thuisclub een vrije schop toegewe-
zen. Water nam deze ,maar schoot
naast het West-Frisia-doel.

Het einde kwam met een gelijk
spel.

Een handgemeen, buiten de lijnen
wierp weer eens een schril licht op
de „sportieve gedragingen" van
sommige bezoekers. J.G.B

Ranglijst Zandvoortmeeuwen
In afdeling West, 2e klasse a, was
de nederlaag van Hollandia van j.l.
zondag een verrassing. Hierdoor is
het leidende West-Frisia (gelijk
spel tegen Zandvoortm.!) nog een
punt uitgelopen en heeft nu rpeds
vijf punten voorsprong.
De stand is thans:

Berkhemer had voor deze avond het
bekende oud-TfefcUirnenttsche bijbel-
verhaal „Saul en David" gekozen.
De vertaling geschiedde vanuit het
oorspronkelijke Hebreeuws.

Berkhemer heeft het publiek met
zijn rijk genuanceerde stem zo we-
ten te boeien, dat men het drama
geheel en al meebeleefde, ja zó, als-
of het pas is gebeurd. Zijn voor-
dracht heeft ons diep ontroerd en
gaf ons de indruk iets geheel aparts
te bezitten.

Het harpspel van Rosa Spier bij
deze voordracht vervulde een voor-
name en dankbare roL

Na elk fragment volgde passende
muziek, die het gesprokene uitne-
mend illustreerde.

De moderne harp is een tokkel-
instrument waarvan de snaren door
middel van de vingers van beide
handen (uitgezonderd de pink)
worden aangetokkeld. De snaren (46
of 47) zijn verticaal aangebracht
tussen de harmonisch gebogen hals
en de van klankgaten voorziene
klankkast, die dient tot versterking
van de toon.
Verschillende verbeteringen die aan
de harp in de loop der .tijden zijn
aangebracht, hebben het instrument
een plaats in het orkest gsgeven,
die het om zijn waarlijk koninklijke
eigenschappen verdient.

Voordat Erard in 1811 de dubbel-
pedaalharp uitvond, waren de sna-
ren diatonisch gestemd. Een hoogst

geen walk-
fworden,
'weerde

zich kranig.
Het werd weliswaar geen grootse

maar wel een spannende wedstrrijd.
Het gelijke spel (1-1) geeft de ver-
houding vrij goed weer. Het in deze
ontmoeting behaalde puntje was
voor Zandvoortmeeuwen zeer kost-
baar. De thuisclub is thans zo goed
als zeker uit de gevarenzone.

Door een misverstand in de ach-
terhoede van Westfrisia in de eerste
minuut van de wedstrijd, maakte
Zandvoortmeeuwen een fraaie kans
de score te openen, 't Schot van Jan
Visser ging echter rakelings naast.

Zandvoortmeeuwen putte moed
uit deze vingerwijzing van Vrouwe
Fortuna. De eerste tien minuten van
de wedstrijd verscheen de thuisclub
verscheidene malen voor het West-
Frisia-doel. Maar verder dan in het
zicht van de palen kwam men toch
niet. De gasten beschikten onder
leiding van spil Langedijk over een
waterdichte verdediging.
De voorhoede van de club uit Enk-
huizen probeerde het met verre
schoten op het Meeuwendoel, maar
keeper Grijmans liet zich niet mis-
leiden en hield zijn doel schoon.

In de 22e minuut kreeg linksbui-
ten Van Oeveren^de bal voor zijn
voeten en gaf met een keihard
schot zijn elftal de leiding. 0-1.

Zandvoortmeeuwen scheen door
deze tegenslag zo gedeprimeerd dat
het er even op leek dat men het
voetbalspel er aan zou geven. En-
kele spelers gingen zelfs tot een
partijtje handbal over. Gelukkig
kwam aan deze paniekhandeling
spoedig een einde en herstelde de
thuisclub zich. Zandvoort ging weer
tot de aanval over maar in de laat-
ste minuten voor de rust verviel
men weer in slordig en ondoordacht
spel.

Het kostte de kustbewoners bijna
een tweede doelpunt.

In de tweede helft probeerden de
partijen een snelle beslissing te for-
ceren. Maar deze illusie vervloog,
zowel voor West-Frisia als voor de
thuisclub, in rook.

West-Frisia (1) 18 12 5
Hollandia (2)
HRC (3)
Purm.steijn (5) 18

(8)
OVVO (4)
Watergr.m.
DEM (6)
Zandv.m. (7)
WFC (9)

18 10 4
18 9 3

9 2
8 4
8 l
7 3
7 3

17
18
18
19
18

Kennemers (10) 17
TOG (11)
Zaandijk (12)

16
17

l 29 46-21
4 24 39-24
6 21 37-26
7 20 27-23
5 20 30-26
9 17 32-25
8 17 31-36
9 17 41-41
8 15 28-33

4 3 10 11 27-32
3 5 8 11 28-43
3 4 10 10 17-53

5 5

Jaarvergadering ZBB
De jaarvergadering van de Zand-
voortse Bestuurdersbond is vastge-
steld op woensdag 9 april a.s. in
Ons Gebouw. Bij de bestuursverkle-
zing stellen zich herkiesbaar de he-
ren F. de Jong, 2e voorzitter, en de
leden Halderman en Blom.

De heer H. C. Bakker, secretaris,
stelt zich niet herkiesbaar.

Kandidaten gecombineerde
lijst CHÜ en ARP

De Chr. Historische Unie en Anti-
Rev. Kiesverenigingen hebben thans
definitief de kandidatenlijst voor de
op woensdag 28 mei te houden ge-
meenteraadsverkiezing vastgesteld.
De volgorde is thans: W. van der
Werff (aftredend wethouder) (CH);
J. W. Gosen (aftredend raadslid)
(AR); K. C. v.d. Mije Pzn (CH);
B. Bosman (CH); mr. A. F. Bult-
huis (AR); W. Ingwersen (AR);
J. Kroon (CH); H. de Pater (AR):
H. Hoekema (AR); mej. Zuster S.
M de Wilde (CH); J. de Graaf (AR)

Winkels open dit weekeinde
Het bestuur van de Zandvoortse

Handelsvereniging deelt ons mee,
dat alle zaken geopend mogen zijn
op vrijdag 4 en zaterdag 5 april a.s.
tot 10 uur n.m., zondag 6 april, Ie
Paasdag tot 8 uur n.m. en maandag
7 april, 2e Paasdag tot 6 uur n.m.

Middenstanders
stichten fonds
Op de laatst gehouden gecombineer-
de vergadering van Handelsverenl-
ging en „Hanze" werd een collecte
gehouden voor mej. Cobi Visser, die
reeds' 37 jaar aan het bed gekluis-
terd is.

Voor hen die niet aanwezig waren
bestaat gelegenheid om hun gaven
over te maken aan de Twentse
Bank met vermelding „Fonds Naas-
tenliefde".

In hoofdbestuur van
gerechtsdeurwaarders
Onze plaatsgenoot K. C. van der
Mije Pzn. werd vorige week in een
te Amsterdam gehouden vergade-
ring van de Vereniging van ge-
rechtsdeurwaarders tot lid van het
hoofdbestuur gekozen.

Adverteerders
Met het oog op Goede Vrijdag
en de Paasdagen willen we
het eerstvolgend nummer van-
de Zandvoortse Courant zo
vroeg mogettjH doen verschij-
nen. Verleen ons uio mede-
werking mede in uw eigen
belang — door reeds woens-
dag (morgen) ochtend de kopy
voor wo advertentie Maar te
hebben.

vernuftige uitvinding maakte het
mogelijk de chromatische stemming
te bewerkstelligen.

Door de f i; ma Pleyel-Wolff te
Parijs is de ,,harpe chromatlque" in
de handel gebracht en had vurige
aanhangers mnar ook vele tegen-
standers.

Maar tenslotte werd aan de dub-
belpedaalharp de voorkeur gegeven,
die nog tot op heden in gebruik is
gebleven.

Aan de speelwijze worden zowel
aan vinger- als aan voetentechniek
hoge eisen gesteld.

In Nederland wordt Rosa Spier
als eerste genoemd, die belangrijke
invloed had op het harpspel. Door
concerten (ook vele schoolconcerten
en lezingen) wist zij een roemrijke
naam te verwerven.

Rosa Spier speelde voor de pauze
bij de twee delen, die hoofdzakelijk
het verhaal „David en Goliath" ver-
meldde, eigen composities in de oos-
ters-joodse sfeer, die een zeer sug-
gestieve werking hadden.

Na de pauze werd „Sauls" dood
verhaald en gaf de harpiste een
schone en stijlvolle interpretatie van
Handels Passacaglia, die een bijzon-
dere indruk naliet. Vervolgens kre-
gen wij een heel goede bewerking
van Bach's l prelude uit „Das
Wohltemperierte Klavier".
Hiervoor zijn wij Rosa Spier hoogst
dankbaar. Met merkbare spanning
beluisterden de toehoorders haar so-
ber en fijn harpspel.

Tenslotte speelde zij een wat ro-
mantisch fantasiestuk van Thomas,
waarvan ik niet anders kan zeggen,
dat dit stuk wel wat uit de toon
viel.
Wij zijn de beide kunstenaars dank-
baar voor het gebodene. Rosa Spier
kreeg voor haar optreden tulpen
aangeboden.

Jammer dat de zaal maar matig
was bezet: zij die er niet waren heb-
ben veel gemist. JAC. BONSET.

Paasspel in Brugstraat
Op vrijdagavond 4 april wordt in
het gebouw van de Ned. Prot. Bond
aan de Brugstraat een paasspel op-
gevoerd getiteld: „De kinderen van
Jeruzalem"

Gemeenteraad
De Zandvoortse gemeenteraad komt
op dinsdag 22 april in openbare ver-
gadering bijeen.

Als lid herkozen
Mevr. F. de Jager-Jansen, lid van
de Zandvoortse Reddingsbrigade, is
zaterdagmiddag herkozen als secre-
taresse van het district Noordwest
van de Kon. Ned. Bond tot het red-
den van drenkelingen.

,,Zandvoortmeeuwen"
Uitslagen van xondag 30 maart:
Zandv.m.-West-Frlsia 1-1
Zandv.m. 2-RCH 4 3-3
BSM 4-Zandv.m. 6 3-5
Haarlem jun. b-Zandv.m. a 1-8
Zandv.m. jun. c-DIO b 6-0
Zandv.m 3--RCH 6 uitgesteld.
Uitslagen van xaterdag 29 maart:
CSCA-Zandv.m. afgelast
WSV 2-Zandv.m. 1-2
Zandv.m. adsp. a-RCH adsp. a 2-5
Zandv.m. adsp. b-WH a 3-2
Zandv.m. adsp. d-RCH e - 2-2
Vl.Vogels adsp. a-Zandv.m. e 3-1
VVH adsp. g-Zandv.m. f 1-3
Zandv.m. adsp. g-Haarlem h 1-5
Zandv.m. adsp h-EDO i 4-3

K.J.C. „Noord"
Na een enerverende strijd ging de
kampioensprijs van de maand maart
naar Fl. Molenaar met 21540 p.
2. A. Zwemmer 20597 p.; 3. G. van
Veen 20217 p. 4. G. A. Koper 19793
punten. De marsenprijs werd ge-
wonnen door R. Drlehuizen.

K.J.C. „Zandvoortmeeuwen"
Kampioen van de afgelopen maand
werd H. A. Koper met 25977 p.
2 C. Vlleland met 25827 p. en no. S
A. van Zanten met 25465 punten.

De marsenprijs werd gewonnen
door C. Vlieland en E. Bos met elk
18 marsen. De prijsuitreiking vindt
a.s. donderdagavond plaats.



FAMILIEBERIGHTEN
Hiermede geven wij met blijdschap
Kennis van de geboorte van onze
zoon en broertje

BVERT CORNELIS
C. Spoelder
C. J. C. Spoelder-Meure
Cob y

Zandvoort, 28 maart 1958
Haltestraat 14
Tijdelijk: Diaconessenhuis, Haarlem

Heden overleed plotseling in
de leeftijd van 50 jaar onze
lieve zoon, broeder en oom

HENRI JACOB VAN ABBE
Mevr. A.van Abbe-von Reeken
Mevr. A. van Abbe-Hoffmann
en kinderen.
Mevr. J. van Abbe-van Dijk
en kinderen.
Zandvoort, 28 maart 1958
Dr. C. A. Gerkestraat 169
De H. Uitvaartdienst heeft
plaats gehad op maandag 31
maart in de Parochiekerk St.
Agatha te Zandvoort, waarna
de begrafenis in het familie-
graf Roostenlaan te Eindho-
ven.

Dankbetuiging
Hiermede betuigen wij onze harte-
lijke dank voor de vele bewijzen
van deelneming ondervonden bij het
overlijden van onze geliefde man,
vader, groot- en overgrootvader

E. PAAP
In 't bijzonder onze dank aan ds.
C. de Ru, dr. J. v.d. Meer en het be-
stuur van het N.V.V. en Onderling
Hulpbetoon.

Uit aller naam.
L Paap-Keur

Zandvoort, Kanaalweg 33

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

De gemeentelijke bureaus en dien-
sten zullen op vrijdag 4 april en za-
terdag 5 april gesloten zijn.
Het bureau van de ambtenaar van
de burgerlijke stand zal op zaterdag
5 april a.s. geopend zijn van 9-10 u.

*
Spreekuur burgemeester

De burgemeester van Zandvoort is
verhinderd op woensdag 2 april '58
zijn spreekuur te houden.

Heeft U mooie benen?
Ja, wanneer u NYLONS
draagt van
„DE KAMPIOEN"

AD. NOTTEN, Haltestr. 59 tel. 3398
Naadloze Nylons in kleuren ƒ 3,50
Queens glory ƒ 2,30
Belami, de Perlonkous van kwali-

teitsklasse ƒ 3,95
Doet nu ino voordeel hiermee!

telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2069 Begrafenis- en crematie-onder-

neming J. de Roode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Tliorbeckestraat 17.
2B07G (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

P R E D I K B E U R T E N

Hervormde Kerk, Kerkplein
Vrijdag 4 april

10.30 uur: ds. R. H. Oldema'n.
Bediening H. Avondmaal.
19.30 uur: ds. C. de Ru.
Bediening H. Avondmaal.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Vrijdag 4 april

20 uur: Opvoering van het paas-
spel in gebouw Brugstraat 15.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emtnaweg
Vrijdag 4 april

20 uur: ds. A. de Ruiter.
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Donderdag 3 april, Witte donder-

dag om 5 uur Stille H. Mis en
's avonds om 8 uur plechtige
Avondmis.

Goede Vrijdagmiddag om 3 uur de
plechtigheden.

Vrijdag 4 . april
Dierenarts J. Jongkind, Kenau-
park 13, Haarlem, telefoon 14524.

Stofzuiger®
Alle merken.

Henk Schuilenburg
Gr. Krocht 5-7, tel. 2974

GEVRAAGD:

aankomend bediende
HOBOPLEX, Stationsplein 13—15

A U T O - V E R H U U R
'Vaste dagprijs (onbep. rijden), langere term.
aanz. kortingen. OpelRekord '58 Peugeot ,403'

'6 pers. Chrysler Windsor
Ged. Oude Gracht 70, telef., 10454

„HOLIDAYS" - H A A R L E M

Nutsspaarbank te
Goede Vrijdag 4 april
en zaterdag 5 april

GESLOTEN

COÖpêlTSltlG Grote Krocht 15
Voor direct gevraagd:

WINKELMEISJE
met vak bekend.

Corodex n.v. Zandvoort

vraagt voor direct op gunstige ar-
beidsvoorwaarden

Jeugdig
fabriekspersoneel
(mnl. en vrl.)
voor lichte montagewerkzaamheden.

Ook gehuwde vrouwen kunnen geplaatst worden

De directeur van de Rijkspostspaarbank

maakt bekend,

dat de rentevergoeding op de spaarrekeningen m.i.v.

l januari 1958 werd verhoogd van 2,64% tot 3%

Bij de RPS gelden thans de volgende voorwaarden:

rentevergoeding 3°/o

rentegevend maximum f 10 000

Op l januari 1958 :

4 800 000 spaarrekeningen

f l 957 000 000 inleggerstegoed

f 300 000 000 reserve

Spaarbankloketten op alle postinrichtingen

De spaarbankloketten zijn iedere werkdag gedurende

de gehele diensttijd geopend f /'?"
** *•

Rijkspostspaarbaitk

n

STAR D
RECLAME
Bij aankoop van l 5i~ De Gfuyteir •'artifcefen
krijgt U het Snoepje van de Week voor slechts

10 cent en bovendien

eert pak Custard
of Choc. vlapoeder

voor halve prijs
geldig tot en i met O1 april1 <W58

. ' ' " • " "'•ƒ'; -,

Choc. vlapoeder pak 45 et
Custard . . . . . . pak 28 ei

en betere waar * en tien procent
alleen

UYTER
, - . -L

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Zaterdag 5 april, 8 uur
Ned. Oomedie

VERLOREN: rose vest.
Tegen bel. terug te bez.
Verl. Haltestraat 68. •

HULP 'gevr.,„jü
twee

Zondag 6 april, 8 uur
Ned. Comedie

„Oom Wan j a"

Maandag 7 april, 8 uur
Ned. Oomedie

„Het ei"

Donderdag 10 april, 8 u.
Italiaanse Opera
„La Traviata"

Pr. ƒ 1,25 t/m 'ƒ 5 (a.i.)
Verk. op speeld. en 2 dg
erv. v. 10-3 u. Na 12 u.
tel. Coupons .geldig. - -
Pr. v. opera ƒ 3 t/m
ƒ 8 (a.i.)
Coupons niet geldig.

WONINGRUIL,,.
Heemstede-Zandvoort

Aangeb. 2 benedenkmrs, 2
slaapkrs m; keuk., zolder,
schuur en tuin. Huur ƒ 9
per week.
Gevr. klein huisje te Zand-
voort voor echtpaar. Br. nr
2601 bur. Zandv. Crt.
Wie kan zo sp. m. 'n werk-
loos gez. m. 6 kind. helpen
aan 2 pers. OPKLAPBED,
of tegen bill. prijs. Br. nr.
2602 bur. Z. Crt.

Te koop: fraai VIJPARMS
KROON m. schalen en- on-
derschaal.
Haarlemmerstraat 64.
Te koop aangeb.. 2 pers.
IJZEREN LEDIKANT in
pr. st. Kostverlorenstr. 66a

_ .ereen
Postbus 61 Sïttard. U ônt-
vangt p.o. antwoord.

TANDARTS

Van der Meulen
Afwezig van 3-16 aprii

P. VIJL6RIEF
•Arts

Afwezig tot 15 april
De andere artsen nemen
waar.

Ned. Protestantenbond
Brugotraat 15

g 4 april
uur

De kinderen
van Jeruzalem
PAASSPEL van

da. J. H. W. Modderman

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62 - Telef. 2263

Te koop gevr. d.' ingez.:
GROOT" HUIS gesch. voor
pens. Br. 2603 bur. Z.Crt.

Volkskredietbank
van Haarlem en omliggende gemeenten

OFFICIËLE KENNISGEVING '
Aan de inwoners van de gemeenten.-„Haarlem,
Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Bloémendaal,
Zandvoort, Heemstede, Bennebroek, - Hillegom,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude wordt mede-
gedeeld dat:
a. Alle tijdelijke beperkende maatregelen met

betrekking tot de kredietverlening met in-
gang van heden zijn opgeheven.

b. Derhalve weer normaal, zowel rechtstreeks
door de Bank als via het Kennemer • Finan-
cieringsinstituut, kredieten- kunnen worden
verleend voor aanschaffing van meubilair,
stoffering, kleding, naai- én wasmachines, rij-
wielen, enz. enz., waarvan de aflossing in
week- of maandtermijnen (naar draagkracht)
kan geschieden.

c. Het kostentarief belangrijk is verlaagd en te-
ruggebracht tot het peil van l -januari 1957.

d. Zodanige maatregelen zijn getroffen dat de
afwikkeling van aanvragen discreet en snel
'kan plaatsvinden.

e. Alle gewenste inlichtingen ten kantore der
Bank, KI. Houtstraat 70, Haarlem en bij de
plaatselijke correspondenten worden ver-
strekt. (Telefoon 13816,^2 lijnen). .
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ZANDYOORTSE COURANTRedactie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm hoogte

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDüNHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Eerste week van mei
Twee middenstandsmanifestaties in Zandvoort

De eerste week van mei zal geheel in het teken staan, van de midden-
' stand. Dan zal het halve eeuw-feest van de Z.H.V. met de nodige luister
worden gevierd en tevens wordt in hotel Bouwes op 6 en Y mei het
56ste jaarcongres van de Kon. Ned. Middenstandsbond gehouden, Hier
volgt het programma:

30 April 's avonds 9 uur: Ontste-
king van de feestverlichting door
burgemeester H. M. van Fenema.
Behalve de gewone seizoenver-
lichting in de grote winkelstra-
ten, Krocht, Haltestraat en Kerk-
straat, zullen er erepoorten wor-
den opgericht op de navolgende
punten: Ingang Grote Krocht,
Haltestraat (hoek postkantoor)
en Raadhuisplein.

1 Mei: 13.00: Kranslegging door het
bestuur van de Z.H.V. op de alg.
begraafplaats ter • • nagedachtenis
van de overleden oud-leden.

2 Mei: 80.00 uur: In de tent op het
Raadhuisplein: Concert door de
Accordeonvereniging „Zandvoort"
(jeugdafdeling en het grote or-
kest), het Zandvoorts Mannen-
koor en de Muziekkapel.

-Mannenkoor en Muziekkapel zul-
len in een gezamenlijk optreden
de avond besluiten.

-'/ mei 20.15 uur: Raadhuisplein:
Concert door de Muziekkapel (be-
sloten door een taptoe) en folklo-
ristische dansen door de buurt-
vereniging „De Wurf"

5 Mei: in samenwerking met de
Oranjevereniging wordt des mor-
gens een feestelijke rondgang
.door het dorp gemaakt. . Route
wordt nader bekend gemaakt. Er
zullen ten 'minste twee korpsen
aan deelnemen: de Muziekkapel

. en een drumband vaiv de Ver-
. kenners, „waarschijnlijk,, .uit Haar-

lém.- " ~ . . - '
JLJf.OO uur: Gecostümeerde' kinderop-

tocht. Hiervoor kunnen de kinde-
ren zich laten inschrijven .'aan' de'
navolgende adressen-: Firma. "J.
Schaap (Het .wonder, van " Zand-

. tvoort), Swaluëstraat 9; I. Dikker
''(De Waag) Haltestraat 40; L. de
Leeuw (One hour cleaning ser-
vice) Haltestraat 39.

20.15 uur: Concert op het Raad-
huisplein door Tirolerkapel.

G Mei.- 11.00 uur: Opening van het
1 56ste Middenstandscongres, hotel

Bouwes. Begroeting der congres-
sisten door de voorzitter van de
afd. Zandvoort, de heer H. Hilde-
ring.

11.15 uur: Jaarrede, uit te spreken
door de voorzitter van de Kon.
Ned.' Middenstandsbond, de heer
P. G. v.d. Weele.

'IJi.OO uur: Rede door de heer mr. G.
E. van Walsum, burgemeester van
Rotterdam over het onderwerp
„Aspecten van de middenstand bij

. het gemeentebeleid".
&.15 uur: Rede door-Ir. J. van Et-

tinger, directeur van het Bouw-
centrum over: Het ambacht, kwa-
liteitsverbetering en toelevering,
mede gezien in het licht der ont-
wikkeling van de Euromarkt.

11.00 uur: Officiële' ontvangst ten
raadhuize door het gemeentebe-
stuur van Zandvoort.

19.30 uur: Diner voor de deelnemers
aan het congres in hotel Bouwes.

7 mei, W uur: Huishoudelijke ver-
gadering in hotel Bouwes, ge-
volgd door een lunchpauze.

16.00 uur: De deelnemers aan het
congres, welke een auto bezitten
kunnen mededingen naar „het
kampioenschap voor de midden-
stand" (!) Dit evenement vindt
plaats op het circuit, t De bedoe-
ling is een interessant program-
ma samen te stellen van behen-
digheidsproeven.)

80.00 uur: Gymnastiekdemonstraties
door O.S.S., waarbij de kampioe-
ne v. Nederland, mej. Bep Drom-
mel, staaltjes van haar kunnen
zal tonen.

21.15 uur: Judo-demonstraties door
leerlingen ,van de sportschool
Wim Buchèl.
Beide demonstraties vinden plaats
op het Raadhuisplein.

8 Mei, 17.00 uur: Een bijzondere at-
tractie: een hortdenshow! Het
gaat hierbij niet om rashonden,
maar om „de best verzorgde
hond". Het verzoek is dat de die-
ren „voorgeleid" worden door kin-
deren. Een en ander zal plaats-
vinden op het terras van hotel
Bouwes.

Evenals bij de gecostumeerde kin-
deroptocht op 5 mei, zullen ook
hier aardige prijzen aan verbon-
den zijn. Inschrijving bij dezelfde
adressen, genoemd onder 5 mei.
Uiterlijk tot en met 30 april a.s.

80.30 uur: Concert op het Raadhuis-
plein door de gemengde zangver-
eniging „De stem des volks" afd.
Zandvoort en de Zandvoortse Mu-
ziekkapel.

9 mei: Openbaar „wegen der plaat-
selijke winkeliers" wier foto in de
speciale Middenstandscourant ge-
staan heeft. De bedoeling is dat
het gewicht van elk der deelne-
mers wordt geraden en tenslotte
het gezamenlijk gewicht. Het
spreekt vanzelf dat hierbij weer
menige aantrekkelijke prijs in de
wacht te slepen is!
Muziek door „De Hooischelf" en
„De Alpenjagers".

10 mei 15.00 uur: Brandweerdemon-
straties op het Badhuisplein voor
hotel Bouwes.

20.30 uur: Grote feestavond voor le-
den van de Z.H.V. in „Zomerlust"
welke avond tevens het slot be-

tekent van deze „tiendaagse".

VOOR OOST EN WEST

Tien jaar gezondheidszorg
op internationaal niveau

Tien jaar geleden, op 7 april 1948, trad -het statuut van de Wereldge-
zondheidsorganisatie in werking. 26 .landen waren toen lid van deze ge-
specialiseerde organisatie van de Verenigde Naties", die zich ten doel
stelde om door een internationale krachtsinspanning alle volkeren ter
wereld op een zo hoog mogelijk gezondheidspeil te brengen.
Binnen drie jaar was het aantal leden verdrievoudigd en thans zijn
niet minder dan' 88 landen aangesloten bij de- Wereldgezondheidsor-
ganis'atie, die naar de afkorting van de Engelse naam gewoonlijk wordt
aangeduid met de letters W.H.O:

De zevende ap'flf wórdt ieder jaar
herdacht als „Wereldgezondheids-
dag", .niet alleen om een terugblik
te werpen op de resultaten, die in
de strijd tegen de ziekte zijn be-
haald maar ook om ons te bezinnen
op de taken, die nog voor ons liggen

Er zijn landen in de wereld, zo-
als ons eigen land, waar de gezond-
heidszorg een grote hoogte heeft
bereikt, waar geen besmettelijke
ziekten meer op grote schaal voor-
komen, waar voldoende medisch
personeel aanwezig is, waar zieken-
huizen en sanatoria tot de normale
instellingen van de samenleving be-
horen, waar de kindersterfte gering
is en waar de mensen gemiddeld
een zeer hoge ouderdom kunnen be-
reiken. Er zijn echter ook landen in
de wereld — en in deze landen leeft
tweederde van de wereldbevolking
— waar nog nauwelijks een natio-
nale gezondheidszorg bestaat, waar
besmettelijke ziekten miljoenen
mensen in hun greep gevangen
houden, waar op elke 60.000 inwo-
ners slechts één arts voorkomt,
waar ziekenhuizen nog praktisch
onbekend zijn, waar van elke hon-
derd kinderen er tien tot twintig
sterven in het eerste levensjaar en
waar de gemiddelde mens niet
ouder wordt dan dertig tot veertig
jaar.

Juist in deze gebieden voert de
Wereldgezondheidsorganisatie haar
voornaamste strijd tegen ziekten en
dood. Zij tracht hier de noodlottige
cirkelgang te doorbreken, waarin de
miljoenenbevolkingen van deze lan-
den gevangen zijn.

De Wereldgezondheidsorganisatie
tracht deze situatie te doorkruisen
middels massale bestrijding van
besmettelijke ziekten, door de oplei-
ding. van artsen, verpleegsters etc.
en de inrichting van ziekenhuizen
en klinieken, door verbetering van
de voedingsgewoonten en bestrij-
dingsmiddelen tegen insecten. Zij
doet dit in nauwe samenwerking
met Unicef, het Kinderfonds der
Verenigde naties, dat zich in het
bijzonder de lichamelijke en gees-
telijke verzorging van moeder en
kind in de nu nog onderontwikkelde
gebieden ten doel stelt.

In verband met de Paasdagen zal de Zandvoortse

Courant a.s. dinsdag niet uitkomen.
Het eerstvolgende nummer verschijnt

op vrijdag II april

Iri de tien jaar van haar bestaan
heeft de Wereldgezondheidsorgani-
satie meer dan 250 miljoen mensen
beschermd tegen malaria, doch nog
altijd lijden er elk jaar nog 300 mil-
joen mensen aan deze ziekte, van
wie er jaarlijks drie miljoen ster-
ven. Sinds 1950 werden 30 miljoen
mensen door de deskundigen van
de Wereldgezondheidsorganisatie be-
schermd tegen framboesia, een af-
zichtelijke tropische zwerenziekte.
Alleen al in 1954 werden 11 miljoen
mensen door de W.H.O. gevacci-
.neerd tegen t.b.c., in welke campag-
ne alleen al in dat jaar ongeveer 32
miljoen mensen op deze ziekte wer-
den onderzocht. Dit zijn slechts en-
kele cijfers, die gemakkelijk met
grote cijferreeksen zouden zijn uit
te breiden.

De W.H.O. werkt echter niet al-
leen in' de onderontwikkelde gebie-
den. Ook in de hoog ontwikkelde
landen van West-Europa en Noord-
Amerika vervult zij een nuttige die-
nende taak. Zij houdt zich op het

1953

Nee . . . nog niet!

ogenblik in het bijzonder bezig met
onderzoekingen op het gebied van
de atoomstraling. Wanneer straks
de atoomenergie een steeds grotere
plaats in onze samenleving gaat in-
nemen, dan zal de W.H.O. gereed
moeten zijn om de gevaren van de
atoomstraling voor de bevolkingen
van deze landen zoveel mogelijk te
beperken en af te wenden.

Het is dus niet zonder reden, dat
ook in ons land, evenals in alle an-
dere landen ter wereld, de W.H.O.
elk jaar op 7 april in het zoeklicht
van de belangstelling wordt ge-
plaatst, opdat wij ons rekenschap
kunnen geven van de waarde van
een goede gezondheid en de taak
ten opzichte van de bevolkingen in
de nu .nog onderontwikkelde ge-
bieden.

Wanneer UCI het goedkeurt
wereldkampioenschappen door straten van Zandvoort

Het bestuur van de Koninklijke Ne-
derlandse Wielrenunle heeft bij de
U.C.I. een gedetailleerd voorstel in-
gediend om in 1959 — het jaar,
waarin Nederland de wereldkam-
pioenschappen organiseert - de
wedstrijden om de wegtitels te hou-
den in Zandvoort.

Voor de wedstrijden is een 10,7
km lang parcours ontworpen; de
start en de finish werden geprojec-
teerd voor de hoofdtribune van het
circuit. Aangenomen dat de afstan-
den ongeveer gelijk zijn aan die in
de voorgaande 'jaren, betekent dit
dat de professionals het parcours 25
tot 27 keer moeten afleggen, de
amateurs ongeveer 17 keer.

Volgens het voorstel, waarover de
technische commissie van de U.C.I.
nog' haar mening moet uitspreken,

Watergetijden
H.W. L.W. H.W. L.W. strand

april berijdbaar
6 4.53 0.30 17.15 13.— 9iOO-15.—
7 5.38 1.— 18.02 13.30 9.30-16.—
8 6.23 2.- 18.50 14.30 10.30-17.—
9 7.11 3.— ,19.40 15.— 11.00-17.40

10 8.01 3.30 20.38 16.— 12.00-18.30
11 9.04 4.30.21.33 17.— 13.00-19.30
12 10.18 5.30 23.09 18.30 14.30-21.—
Samengesteld dóór P. v.d. Mije KCzn

moeten de renners over een afstand
van 3,8 km over de oostelijke zijde
van het circuit rijden. In dit ge-
deelte zijn onder meer de „Tarzan-
bocht" en de „Hunzerug". Vervol-
gens gaat de route door de straten
van Zandvoort naar het zuidelijkste
punt van de boulevard en van daar
over de 3,5 km lange boulevard te-
rug naar het circuit.

Over het parcours zullen enkele
luchtbruggen worden gebouwd, ten-
einde de badgasten in de gelegen-
heid te stellen het strand te berei-
ken.

Inrichting van Clarastichting
De aan de Kostverlorenstraat ge-
legen Clarastichting, eigendom van
de gemeente Haarlem, wordt op dit
ogenblik ingericht voor de verzor-
ging van geestelijk gestoorde be-
jaarden. Omstreeks l juni a.s. ver-
wacht men met de werkzaamheden
gereed te komen. Het aantal ver-
pleegbedden zal dan met veertig
zijn uitgebreid.

Sprints op het circuit
Op tweede Paasdag worden door de
RAC West op 't circuit autosprlnts
gehouden. .

Een heitje
voor een karweitje
Onder het motto „Door en voor de
beweging" zullen ook dit jaar de ka-
bouters, welpen, padvindsters en
padvinders over 't gehele land weer
uitzwermen om hun diensten aan te
bieden en zo de kas van hun vereni-
ging, zowel plaatselijk als landelijk
te versterken.

10, 11 en 12 april zijn de daar-
voor vastgestelde dagen.
De meisjes en Jongens moeten zich
stipt aan deze data houden.
Om controle mogelijk te maken is
elke p.v. voorzien van een boekje,
waarin de opdrachtgever of -geef-
ster kan aantekenen welk karweitje
is gedaan en hoeveel er voor ontvan-
gen werd. Dus geen boekje, ook geen
karweitje en zeker geen heitje.

Om onnodig gebel te voorkomen
worden zegels afgegeven, die op de
deur geplakt kunnen worden.

We hopen dat, even als vorige
jaren, de Zandvoortse bevolking
wil meehelpen deze actie tot een
succes te maken en zo dit onderdeel
van het Zandvoortse jeugdwerk te
steunen.
De Ned. Gidsenbeweging
(R.K. padvindsters)
Het Ned. Padvindsters Gilde
Verkenners Kath. jeugdbeweging
De Ned. Padvinders

Beëdigd
Onze plaatsgenote mevr. Gré Huyer-
van Rijnberk werd j.l. dinsdag door
de Arrondissementsrechtbank te
Haarlem beëdigd als makelaar en
taxateur.

Auto op verkeerd spoor
Woensdagmorgen omstreeks 5 uur
trof de politie bij de overweg aan
de Vondellaan een auto tussen de
rails waarvan de bestuurder pogin-
gen in het werk stelde de wagen
weer op de weg te krijgen.

Het bleek dat de bestuurder, mr.
W. H. J. A. T. uit Zandvoort, onder
invloed verkeerde.
Hij werd naar het bureau van po-
litic aan de Hogeweg overgebracht
waar zijn rijbewijs werd ingeno-
men. De auto werd van de spoor-
wegovergang weggesleept.



Mensen en zaken
Hoogvliegers

Wie kennis heeft genomen van de
ontwikkeling van het conflict tus-
sen de directie van de KLM en de
in staking geweest zijnde piloten
van deze maatschappij, moet wel
getroffen worden door een gevoel
van wrevel en verbazing. Plotseling
is 't hele land in rep en roer. Jon-
gens ze staken bij de KLM de
vliegers staken
Wat ook de reden van deze onver-
kwikkehjke geschiedenis mag ge-
weest zijn — de wérkelijke redenen
gaan dikwijls schuil achter vaaghe-
den en onjuistheden — iedereen, die
er bij betrokken is geweest, is de
mening toegedaan dat het niet al-
leen de KLM was, die schade heeft
geleden. Het gehele land zal de te-
rugslag ondervinden van dit conflict.

Men zou dan ook wel mogen ver-
onderstellen dat het een „levens-
kwestie" is, waarvoor de piloten hun
baan hebben ingezet. De twee he-
ren, die door hun directie ontslagen
waren (maar thans weer in genade
zijn aangenomen) hebben in een
vergadering van de Nederlandse
Vliegersvereniging zoveel gespuid
over de gang van zaken bij die di-
rectie, dat de heer Aler heeft ge-
dacht niets anders te kunnen doen
dan hun ontslag te geven. Nu is dit
op zichzelf al min of meer betreu-
renswaardig, want — zonder nu di-
rect de heren vliegeniers bij te val-
len, die ook niet zo sympathiek
hebben gehandeld — maakte de
heer Aler de fout door twee mensen
te straffen, die uit hoofde van hun
functie in de organisatie, die zij ver-
tegenwoordigden, dingen hebben ge-
zegd, die de heer Aler niet plezie-
rig in de oren hebben geklonken.
Met andere woorden: op dat ogen-
blik waren de heren Metz en De
Laat persoonlijk onbereikbaar voor
de directie. De president-directeur
van de KLM had wél een ongezou-
ten protest aan het adres van de
Vliegeniersvereniging kunnen stu-
ren, maar hij had nooit de woord-
voerders van deze vereniging per-
soonlijk mogen straffen en ontslaan.
Want zo iets riekt naar broodroof.

Van de andere kant hebben de pi-
loten, juist door deze ontactische
daad van hun directeur, koren op
hun molen gekregen en heeft deze
staking langer geduurd dan strikt
nodig was.

Maar deze piloten hebben zich een
belangrijkheid in de Nederlandse
samenleving aangemeten, waar men
terecht een tikje kregel van kan
worden. Hun lonen zijn te laag en
ze willen zeker zo veel verdienen
als de meesten hunner buitenlandse
collega's. De gepubliceerde salaris-
schalen geven nu niet bepaald de in-
druk dat het water de heren aan de
lippen zit

Er zijn in het verleden wel meer
stakingen op grond van niet inge-
willige looneisen geweest. Meestal
ging dat om drie, acht of negen
cent per uur. Soms om minder.
Maar dan was er toch altijd een
element van uiterste noodzaak in
aanwezig. Het ging dikwijls regel-
recht om het bestaan van de be-
trokken arbeiders. Nu is het be-
kend dat de meeste vliegeniers bij
de KLM niet graag arbeiders wil-
len worden genoemd, maar — af-
gozien van het feit dat dit ook héle-
maal geen denigrerende betiteling is
— wat zijn loontrekkenden anders?
Als je werkt, hetzij voor 60 gulden
per week of voor 40 duizend gul-
den per paar, dan ben je arbeider.

Wat zijn KLM-vliegers nu meer
dan chauffeurs, meer dan expedi-
teurs, welke categorieën wel arbej-
ders worden genoemd?

Natuurlijk, hun voertuig beweegt
zich door het luchtruim en in plaats
van een stuurwiel, hebben ze twee
halve wielen in hun handen. Maar
aan welke omstandigheid ontlenen
zij eigenlijk het recht om zich ver-
heven te voelen boven de chauffeur,
die ook zijn plicht doet en die ook
gevaar loopt, iedere minuut, die hij
in zijn voertuig op de weg door-
brengt ?

In een der grieven, die zij naar
voren hebben gebracht, hebben de
vliegeniers de betrouwbaarheid van
medische rapporten in twijfel ge-
trokken en bekritiseerd. Men dient
zijn zaak bepaald slecht door ande-
ren, die niet ter vergadering aanwe-
zig waren, verdacht te maken. En
wat de looneisen betreft, is het in-
derdaad jammer dat de directie de-
ze kwestie zo lang slepende heeft
gehouden. Uit de woorden, die ml-
nister Suurhoff in deze heeft ge-
sproken, zal het de eisers inmid-
dels wel duidelijk zijn geworden,
dat het met de „achterstand" in ver-
gelijking met het buitenland nogal
los loopt.

Nu is er een conflict geschapen
enerzijds door een vorm van hoog-
moed en zelfoverschatting, ander-
zijds door ontactisch personeelsbe-
leid.

De lagere en middelbare ambtena-
ren in overheidsdienst wachten ook
nog op genoegdoening. De topfunc-
tionarissen kregen hun zin (met te-
rugwerkende kracht tot sept. 1956).
De lagere mannetjes worden heel
misschien — als ze zoet blijven —
met een niet al te royaal kluitje
in het riet gestuurd. Met ingang van
.1 april a.s.

Tussen de vette pot, die de vliege-
niers hebben geëist en het magere
kluitje ligt een_ wereld, van sappe-
len en touwtjes aan elkaar knopen.
Maar de sappelaartjes mogen niet
staken

MOMUS.

Instituut besloot seizoen 'Bt-'58 met

Tocht over Sardinië en Sicilië
Pastoor zei: „Wij zijn eerlijke veedieven"

De laatste avond, die het Instituut voor Arbeidersontwikkeling in dit
seizoen gaf, was nog slechter bezet dan alle vorige. Wij blijven het tra-
gisch vinden dat een organisatie, die gedurende het winterseizoen
zulke stijlvolle programma's biedt, zo moet kampen met een ontstel-
lend gebrek aan belangstelling.

Het bestuur v.d. afd. Zandvoort zal
zich de komende maanden dan ook
ernstig beraden of het geven van
dergelijke kunstzinnige en waarde-
volle avonden kan voortgezet wor-
den. Ergens moet er een minimum
aan medewerking en interesse bij
de leden zijn. En het ziet er naar
uit dat de leden deze medewerking
en belangstelling niet kunnen of
willen opbrengen. Zelfs het mlni-
mum niet Deze avond, woens-
dag j.l. — was eigenlijk een demon-
stratie van halfheid en laksheid.
Uiteraard niet van de zijde van het
bestuur' of van het echtpaar Born,
dat de schaarse belangstellenden
enkele uren intens heeft bezig ge-
houden met de prettige afwisseling
van reisverhaal, muziek en zang.
Maar de halfheid moeten wij wel
de wegblijvers aanwrijven, de wég-
blijvers, die straks wellicht verant-
woordelijk zijn voor het achterwege
laten van deze uitstekende program-
ma's. Beschamend en verdrietig
en tevens onbegrijpelijk omdat het
hier een vrij grote bevolkingsgroep
geldt, die meer dan eens bewijst een
bepaald streven op doeltreffende
wijze te kunnen stimuleren.

Het echtpaar Wina en Han Born,
bekend van zijn reisverhaal over de
Balkan, (verleden jaar) nam de
aanwezigen ditmaal mee naar Sar-
dinië en Sicilië.

En weer vulden zij elkaar voor-
treffelijk aan. Mevr. Wina Born
vertelde op de haar eigen onder-
houdende manier en zo nu en dan
werd zij onderbroken door een of
andere droge opmerking van haar
man, die echter ook voor menige
muzikale illustratie van haar ver-
haal zorgde.

Het door kennissen van de Borns
opgediste verhaal dat de Sardiniërs
zulke gauwdieven zijn, deed hen be-
sluiten dit eens „aan den lijve" te
gaan meemaken, maar toen zij, van
Rome en Civitavecchia afgereisd,
nader kennis maakten met de Sar-
den, bleek hen dat Sardinië een al-
lerhartelijkste' bevolking heeft. Een
maal wat „ingeburgerd", durfden
zij zo hier en daar voorzichtig te in-
formeren naar deze „hebbelijkheid"
en het was de pastoor van een klein
dorp in het binnenland van Sardi-
nië, die hen spontaan op een desbe-
treffende vraag antwoordde: „Boe-
ven? Wel, wij zijn allemaal
boeven! Maar vreemdelingen doen
we niets, wij zijn eerlijke veedie-
ven!"

Het van elkaar stelen van scha-
pen en geiten schijnt een nationale
sport te zijn, die niet direct als dief-
stal wordt aangemerkt. Het is lou-
ter een kwestie van pech hebben en
handig zijn! Alleen de Italiaanse re-
gering is niet bepaald gesticht over
deze „veediefstallen" en daarom
heeft zij een omvangrijk detache-
ment gendarmes op het eiland ge-
stationeerd en verstrekt zij „pas-
poorten" voor schapen en geiten!
Han Born demonstreerde tussen de
bedrijven door een merkwaardig
muziekinstrumentje, de trufa of
mondharp, een uiterst klein instru-
ment, dat tegen de tanden wordt
gedrukt en waarbij de mondholte
als-klankbord fungeert. De herders-
jongens vermaken zichzelf en hun
kudden er mee.

De klederdrachten, vooral die van
de vrouwen, zijn bijzonder mooi.
Lange purperen rokken, witte blou-
se met wijde mouwen en „konink-

Onderzoek met resultaat
Bij de politie werd door een bewo-
ner van de Zandvoortselaan aangif-
te gedaan van vermiste geldbedra-
gen. De recherche stelde een onder-
zoek in en hield de 42-jarige hulp
in de huishouding I.A.P. aan, wo-
nende te Haarlem. Bij een huiszoe-
king in haar woning werd een gro-
te hoeveelheid goederen aangetrof-
fen bestaande uit kleding, lappen
stof en huishoudelijke artikelen.

Tijdens een verhoor bekende zij
bankbiljetten van 10 en 25 gulden
van haar werkgeefster te hebben
weggenomen.

De vrouw werd in verzekerde be-
waring gesteld en zal voor de offi-
cier van justitie worden geleid.

*
Een 25 jarige inwoonster werd door
de politie op heterdaad betrapt toen
zij in het consultatiebureau aan de
Poststraat een portemonnaie wég-
nam uit een kinderwagen. Zij be-
kende reeds eerder een portemon-
naie op dezelfde wijze te hebben
weggenomen.

Logeren bij politie
Afgelopen zondagavond kregen drie
inwoners van de badplaats onder-
dak bij de politie, 's Avonds om 7
uur werd een houtbewerker ingeslo-
ten en enige uren later een metse-
laar en een chauffeur. Het drietal
had te veel geestrijk vocht gedron-
ken. Nadat procesverbaal was op-
gemaakt konden zij In de loop van
de ochtend huiswaarts keren.

lijk gedragen" lange rode hoofd-
doeken. De Sarden houden van fees-
ten en de festiviteiten rond de jaar-
markten zijn vermaard! Dit zijn-
feesten, die 't midden houden tussen
een markt, een processie en een
bedevaart! En er wordt uitgebreid
bij gegeten, op een manier, die de
afschuw zou wekken van menig ve-
getarlër Han Born zong toen maar
weer eens een lied, dat de boeren
elkaar bij wijze van schertsende
scheldpartij toezingen. Wina Born
begeleidde hem op de gitaar. De
Sarden improviseren deze liederen
en zij hebben er een machtig ple-
zier mee!

De Sicilianen zijn ietwat anders
van aard. Zij zijn meer eenzelvig
en bijna wantrouwend, hetgeen zijn
oorzaak vindt in de langdurige over-
heersing door uitbuitende groot-

grondbezitters. Het kustgebied van
Sicilië 1s buitengewoon mooi en
bloemrijk, het binnenland is dor en
heet en wordt grotendeels beheerst
door de giftige sfeer der zwavel-
mijnen. Het havenplaatsje Palermo
had kennelijk het hart gestolen van
het echtpaar Born, want Wina ver-
telde daar uitgebreid over en vooral
de markten vond zij evenementen
van de eerste orde. Wie honger
heeft, kan op de beste manier te-
recht op zo'n markt.

Hier volgt een menu: olijven, vis
(tonijn), ook wel blokjes vangarm
van octopussen(i), gekookte aard-
appelen, artisjokken en fruit. U
hebt er meer dan genoeg aan, ver-
zekerde mevr. Born haar gehoor.

Ook hierbij zong Han Born en-
kele liederen. De teksten zijn meest-
al nogal raar, zei hij. Wat te den-
ken bijvoorbeeld van -deze taran-
tella: „Wat doen we met de vrou-
wen?... Die koken we met de aard-
appelen en doperwtjes!" Gelukkig
voor de vrouwen bleef het slechts
bij zingen!

Een reeks kleuren-dia's besloot
de avond, waarbij de aanwezigen
een beeld kregen van de prachtige
klederdrachten en de bouwstijlen.
Vooral de opnamen van de Griekse
tempelruïnes op Sicilië waren in-
drukwekkend.

De heer Cluwen sprak een kort
woord van dank tot de heer en
mevr. Born en tot alle aanwezigen,
die zichtbaar genoten hadden van
deze uitstekende avond. H.W.

Touristische dijkbreuk voorspeld
door ANWB

De ANWB heeft zich met een schrijven tot de' minister van econo-
mische zaken gewend en daarin uiting gegeven aan de ernstige be-
zorgdheid, welke er bij de Bond zowel als in de andere kringen, die
belast zijn met de behartiging van de belangen van het kamperen in
ons land bestaat naar aanleiding van de welhaast niet op te van-
gen stroom van buitenlandse kampeerders en caravanners, die dit jaar
in Nederland verwacht worden op doorreis naar of van de Wereldten-
toonstelling in Brussel.

Indien men aanneemt, zo schrijft de
bond, dat er van de 35 miljoen ver-
wachte bezoekers er 20 miljoen bui-
tenlanders zullen zijn — men gaat
er uiteraard van uit dat vele Bel-
gen de tentoonstelling meerdere^
malen zullen bezoeken — dan mag
het percentage kampeerders en ca-
ravanners onder de buitenlanders,
volgens de laatste toeristische jaar-
gegevens, tenminste op 7 worden
gesteld, een schatting, die echter
nog aan de lage kant is.

Op z'n minst betekent dit dus
1.400.000 kampeerders, op wier
komst in Brussel moet worden ge-
rekend. Alle bezoekers uit Scandi-
navië en N.W.-Düitsland komen over
Nederland en van de overigen zul-
len tallozen van de gelegenheid ge-
bruik willen maken een kijkje in
ons land te nemen. Een te verwach-
ten extra-bezoek van 600.000 tot
3/4 miljoen buitenlandse kampeer-
ders en caravanners aan ons land
lijkt de ANWB dan ook geenszins
overdreven. En 80% daarvan zal in
ae maanden juli en augustus ko-
men. !
Gedurende de schoolvakantie-weken
in de periode dus waarin circa 80%'
van deze toeristenstroom verwacht
moet worden, zijn de Nederlandse
kampeerterreinen in de westelijke
provincies, waarh'een zich ongetwij-
feld het grootste deel zal richten,
toch al permanent volgeboekt, zo
constateert de bond. Er zal daar
voor deze extra toevloed geen plaats
meer zijn.

In het belang van de goede orde
en de hygiëne op de Nederlandse
kampeerterreinen en mede in het
belang van de goede naam van ons
land, acht zij het dan ook noodza-
kelijk, dat ten spoedigste maatrege-
ler worden getroffen om deze bui-
tenlandse kampeerders, zij het dan

Spaarders zijn actief
De inleggingen in de maand maart
bij de Nutsspaarbank in Zandvoort
bedroegen ƒ 74.674,— en de terug-
betalingen ƒ 52.560,— zodat het
spaaroverschot ƒ 22.114,— beliep.
In dezelfde maand werden 61 nieu-
we spaarders ingeschreven.

Burgerlijke Stand
28 maart—2 april 1958

Geboren: Alphonse George, z.v.
G. W. A. Keislair en A. ten Wolde;
Maria Jacoba, d.v. J. C. van Leeu-
wen en A. M. M. Stokman; Marie
Charlotte Desirée, d.v. L. Molenaar
en J. van der Meij; Dirk Nico, z.v.
H. A. Bakker en A. Koper.

Ondertrouwd: Karel Albert Vis-
ser en ~~ Anna Cornelia Spreeuw;
Henri Meeng en Alida v. d. Geug-
ten; Martinus Eland en Ina van
Hamburg; Evert van der Linden en
Catharina Hendrika Keur; Johan-
nes Mattheus van Westerop en Jo-
hanna Catharina Pol.

Getrouwd: Hendrik Wouter Paul
van Weele en Hannie Margaretha
Francisca Bauer; Hans Hugo Piel-
hau en Hendrika Geertruida Verha-
gen; Antoon Losekoot en Frederika
Wilhelmina de la Chambre; Louis
Andrè van de Ven en Jenny van
den.Nulft.

Overleden: Henri Jacob van Abbe
oud 50 jaar, ongehuwd.

in provisorisch ingerichte kampen,
de gelegenheid te bieden hun ten-
ten of caravans te plaatsen. ,

De bond verzoekt de minister van
economische zaken dan ook met
klem tijdig middelen te beramen
om deze toeristenstroom op te van-
gen, opdat de toeristische goodwill'
van Nederland geen schade lijdt.

Spoortje rijden
door Zandvoort
Gistermiddag vond de officiële ope-
ningsiit plaats van de miniatuur-
expresse, die het komende seizoen
door de badplaats zal rijden. De ex-
presse bestaat uit een tot „locomo-
tief" omgebouwde jeep en 2 over-
dekte volgwagens.

Het ligt in de bedoeling van de
exploitant van de trein in het voor-
seizoen tijdens het weekeinde te
rijden en in het hoog-seizoen iedere
dag.

De begin- en eindhalte is gelegen
naast het voormalige tramstation in
het centrum van het dorp.

Nog eens CHU en AR-lijst
De in ons nummer van l april j.l.
gepubliceerde candidatenlijst van
CH en AR voor de komende ge-
meenteraadsverkiezingen behoeft
enige correctie.

In de gecombineerde lijst was de
naam van de heer W. Dorsman (C
HU) niet opgenomen waardoor de
volgorde een verkeerd beeld te zien
gaf.

Hier volgt de gecorrigeerde lijst
1. W. van der Werff, CHU
2. J. W. Gosen, AR
3. K. C. van der Mije Pzn, CHU
4. B. Bosman, CHU
5. Mr. A. F. Bulthuis,'AR
6. W. Ingwersen, AR
7. J. Kroon, CHU
8. H. de Pater, AR
9. W. Dorsman, CHU
10. H. Hoekema, AR
11. Mej. Zr. S. M. de Wilde, CHU
12. J. de Graaf, AR

Schietwedstrijden
Op de politieschietbaneu gelegen
binnen het circuit, werd tussen ver-
tegenwoordigende teams van reser-
vegemeentepolitie Zandvoort en
Noordwijk een schietwedstrijd ge-
organiseerd. Er werd met twee wa-
pens geschoten, pistool en. geweer.
De uitslagen waren:
Algemeen: 1. Korps reservege-
meentepolitie Zandvoort 837 punten

2. Korps reservegemeentepolitie
Noordwijk 721 punten.

Algemeen winnaar persoonlijke
wedstrijd: A. Herfst, Zandvoort met
180 punten.
Uitslagen persoonlijke wedstrijden:
1. N. Heezemans, Zandvoort( 91 p.
2. A. Herfst, Zandvoort, 91 p.
3. A. v. Egmond, Noordwijk, 89 p.
4. P. Joukes, Zandvoort, 87 p.
5. A. Terpstra, Zandvoort, 87 p.
6. R. Drommel, Zandvoort, 87 pw
7. H. v. Duijn, Noordwijk, 87 p.
9. C. Klinkert, Zandvoort, 85 p.
8..D. J.,Visser, Zandvoort, 86 p.
10.S. H. v.d. Meij, Zandvoort. 85 p.

JDe prijsuitreiking- wéfS door^bur-
g%meestsr" TÏ, M. van Jj'ënema ver;
richt.

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 8 uur;

Doktoren:
Eerste Paasdag:

Dr. P. Flieringa
Bredei-odestraat l, telefoon 2181

Tweede Paasdag:
Dr. C. F. M. Robbers
Koninginneweg 34, telefoon 2813

Eerste Paasdag:
Dierenarts J. Beijers
Raamsingel 28, Haarlem, tel. 13164.
Tweede Paasdag:
Dierenarts Jan Heek
Koninginneweg 51, Haarlem, tele-
foon 13174.

Wijkzuster:
Eerste Paasdag:
Zuster A. Hoogenbosch '
Julianaweg 25, telefoon 2826.
Tweede Paasdag:
Zuster A. Langeveld
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.
Apotheek:

5—11 april:
Apotheek Kerkhoven, Zeestr. 71.
ledere avond vanaf 7 uur en op
de zondag de gehele dag uitslui-
tend geopend voor recepten en
spoedgevallen.

P R E D I K B E U R T E N

Hervormde Kerk, Kerkplein
Vrijdag 4' april

10.30 uur: ds. R. H. Oldeman.
Bediening H. Avondmaal.
19.30 uur: ds. C. de Ru.
Bediening H. Avondmaal.

Zondag 6 april (Pasen)
10.30 uur: ds. R. H. Oldeman.
Medewerking: Kerkkoor, Kinder-
koor, mevr. T. Dees-Kion, so-
praan, F. Knlese en J. Koning,

. trompet,
's Avonds geen dienst.

Jeugdkapel om half elf in „De
Witte Zwaan". Spr. mevr. H. H.
Visser-Fransen.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Vrijdag 4 april

20 uur: Opvoering van het paas-
spel in gebouw Brugstraat 15.

Zondag 6 april
10.30 uur: mej. ds. C. Soutendijk
uit Haarlem.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmaweg
Vrijdag 4 april

20 uur: ds. A. de Ruiter.
Zondag 6 april (Pasen)

10 uur: ds. A. de Ruiter. .,
((10-10.10-zang). - -
17 uur: ds. A. de Ruiter. Zang-
dienst met medewerking van mej.
N. Groeneveld, sopraan en kinder-
koor.

Het huis in de duinen:
19.30 uur: ds. A. de Ruiter.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Donderdag 3 april, Witte donder-

dag om 5 uur Stille H. Mis en
's avonds om 8 uur plechtige
Avondmis.

Goede Vrijdagmiddag om 3 uur de
plechtigheden.

Zaterdag van 4-9 uur gelegenheid"
om te biechten; 's avonds om
10.30 uur de Paasnachtwake en
om 12 uur de plechtige Faasmis.

Zondag 6 april, Hoogfeest van Pa-
sen. H.H. Missen om 7.30-9 uur
In Huis in de Duinen om 8.30 7u
de plechtige Hoogmis en 11 uur;
in Huis in de duinen om 8.30;
's avonds om 7 uur plechtig Lof
met feestpredikatie.

Maandag, 2e Paasdag, H.H. Missen
als op zondag; 's avonds om 7
uur Lof met rozenhoedje. „.

Ned. Chr. Gemeenschapsband
Dinsdag 8 april

3 uur: samenkomst in „Pniël",
Zuiderstraat 3.
Spr. H. Veldkamp, evangelist te
Den Haag.

Jehova's getuigen
Woensdag 8 uur: Huisbijbelstu- -
die Koninginneweg 44.
Zondag 2-3 uur Wachttorenstudie
Veilinggebouw Dorpsplein.

Humanistisch Verbond
Maandag 7 april, tweede Paasdag,
9.45 uur, 298 m. Radiolezing door
dr. J. P. van Praag van het Huma-
nistisch Verbond over „Humanisme
voor jonge mensen."

Lijst Algemeen
Zandvoorts Belang
Plaatselijk Belang, de locale groe-
pering die bij de Gemeenteraads-
verkiezing in 1953 met de heer S.
Slagveld als lijstaanvoerde een ze-
tel in de raad kreeg, neemt ook
thans weer aan de verkiezing deel.

De heer L. J. van der Werff, die
de heer Slagveld in de raad heeft
opgevolgd, staat bovenaan de gros-
lijst. No. 2 is J. van Keulen, drie
Jb. Slagveld, vier F. Redeker, vijf
B. Bakker; zes -Krijn Kerkman;
zeven S. Slagveld. ' „^

Wij bouwen
Op l maart waren 390 woningen in
uitvoering. In de loop van de maand
kwamen drie woningen gereed -en
werd met de bouw van 13 woningen
begonnen. Op l april Varen 'in
Zandyoort 400 woningen in aan-
bouw.



FAMILIEBERICHTEN

Op woensdag 16 april a.s. ho-
pen onze geliefde ouders,
groot- en overgrootouders

WILLEM TEROL
en
AAGJE VAN KEULEN

hun 55-jarig huwelijksfeest
te vieren.

Hun dankbare kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Zandvoort, april 1958
Da Costastraat l

Voor Ie klas vergrotingen
en afdrukwerk
kunt u natuurlijk bij ons terecht!
Het allernieuwste: Jumbo prints 9/9
en 9/12 cm ƒ 0,25

Alle merken camera's voorradig
zoals Rolleicord, Zeiss-Ikon, Kodak,
Agfa, Adox, enz. Heeft U onsse
prachtige Japanse verrekijkers dl
gezien — Ook verzorgen wij uw
portretten, bruids- en kinderrepor-
tages. Heeft u vergeelde fotosf Laat
dan bij ons een keurige reproductie
maken.
Zo juist ontvangen moderne albums

FOTO-KINO HAMBURG
Grote Krocht 19 — Telefoon 2510

Heden overleed geheel onverwachts, onze geliefde moeder,
schoonmoeder en grootmoeder

Mevrouw HELENE DE LISER
in de leeftijd van 59 jaar.

Nunspeet:

Oosterhout (N.B.):

Bremen:

M. de With-Kaars Sijpesteijn
B. J. de With
P. H. Kaars Sijpestetjn
H. Kaars Sijpesteijn-Eckhart
en kleinkinderen
W. Graalfs-geb. Baronin De Liser
H. Graalfs
en kinderen
E. Baronesse De Liser

Zandvoort, 31 maart 1958
Marisstraat 58
De teraardebeselling zal plaatsvinden vrijdag 4 april a.s. n.m. 2.30 u.
op de algemene begraafplaats te Zandvoort.

Zandv. Operette Vereniging
Secr. Kleine Krocht 5, telef. 2602

Dirigent: Henk Kerkhoven
Voor de operette

Die Czardasfiirstin
(muziek van Emmerich Kalman)
die U zeker niet mag missen, op
maandag 14, woensdag 16 en don-
derdag 17 april in Theater Mono-
pole, aanvang 19.45 uur zijn nog
enkele kaarten verkrijgbaar bij Het
Wonder v. Zandvoort, Swaluëstr. 9;
J. Hoogervorst, Gerkestr. SOrood.

Mevr. Greet-Kuntz-Zonjee
Rijks-med. gedipl.

Schoonheidsspecialiste
(Staatsex. parfumeur)

heeft haar practijk geopend.
FRANS ZWAANSTRAAT 88
(hoek Fazantenstraat)
Telefoon 02507-2338
(Volgens afspraak). _ - .

Het Wonder van Zandvoort
de goedkoopste zaak

Wij hebben een grote sortering
Balatum aangekregen:
& nieter breed f 3,06 per beter
TAFELZEIL in diverse • soorten

per meter v.a. 2,30
ZEEMLAPPEN, vanaf 1,10
BEZEMS, vanaf 1,35
BOENÖERS, vanaf 0,25
KASTPAPIER, vanaf 0,30
PLASTIC EMMERS, vanaf 2,25
Prima TRAPPEN, per trede ... 2,10
Swaluëstraat 9 - Telefoon

Daar kunt u heen
Monopole

Vrijdag 4 t/m zondag 6 april, 8 uur
film: „Du bist Musik".

Maandag 7 april t/m woensdag 9
april, 8 uur: film „Het licht aan
de overkant".

Donderdag 10 april, 8 uur film: „Pi-
roschka"

Zondag 6 en -maandag 7 april, K.SO
uur: film Robinson Crusoë en Co.

Maandag H, woensdag 16 en don-
derdag IV april, 1.45 uur: ZOV
met „Die Czardasfürstin"

*
Hotel Bouwes

Dagelijks 8 u: Het Italiaanse dans-
en showorkest van Pierre Obar
met zang van Miriam Manna.

Zondags matiné.
<- *

• Stadsschouwburg, Haarlem
Zaterdag B april, 8 uur: Ned. Come-

die met „Wie is Janus?"
Zondag 6 april, 8 uur: Ned. Come-

die met „Oom Wanja".
Maandag 7 april, 8 uur: Ned. Co-

medie met „Het ei". '
Donderdag 10 april, 8 uur: Itali-

aanse Opera met „La Traviata"

Architect met pensioen
Bij Koninklijk Besluit is aan de
hoofdarchitect bij de Rijksgebou-
wendienst de heer J. Zietsma in
verband met het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd met in-
gang van" l mei a.s. op zijn verzoek
eervol ontslag verleend.

De heer Zietsma werd na de be-
vrijding benoemd tot hoofd van het
wederopbouwbureau in Zandvoort.
Hij is de ontwerper van de water-
toren en trad als architect op tij-
dens de restauratie van de toren
van de Hervormde Kerk.

Een Koelkast

voor de komende feestdagen
van
Radio en televisie-specialist"

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Hotat
Annex CABARET EXTASE

Zandvoort
Het gehele jaar geopend

•^

Gedurende de maand april
dagelijks 's avonds 8 uur:

Het Italiaanse dans- en
showorkest van

Pierre Obar
met sang van

MIRIAM MANNA.
(Voor het eerst in Nederland)

Afgewisseld door een
cabaretprogramma met
internationale artisten

*
ZONDAGS MATINEE

met volledig avondprogramma

Een nieuwe lente en
een nieuw
RIJWIEL

van

Henk
Schuilenburg

De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

LOCOMOTIEF
RUDGE
FONGERS
RILATEX

Betaling ook in termijnen.
Grote collectie

KINDERFIETSEN
DRIEWIELERS
AUTOPEDS

ABONNEERT U cp de
ZANDVOORTbE

COURANT

De zaak afgesteld op „doe het zelf"

H O B O P L E X
STATIONSPLEIN 13-15 - TEL. 3346

Hout, board, triplex, bouwpakketten
Keukenaanrechten in nylon, plastic en graniet

Knapt II uw woning op?
Wij leveren: lakken, bijtsen, Gupa, lijmen, enz.

Onze PVC vloertegels in moderne tinten
zijn een succes

Fantastisch \

Slagerij G AU S
750 gr. Schoudercarb 2,70
500 gr. Kalfslappen en

750 gram Gehakt, h.o.h. ƒ 3,50
500 gr. Runderlappen en
500 gr. Gehakt h.o.h samen 2,50
250 gr. Tartaar 1,10

Kalfshaksen m. veel vlees p.st. 0,85
Soeppakket 0,89
250 gr. Prima gek. worst 0,75
250 gr. Bakbloedworst 0,45
LUNCHPAKKET: Lever en Pekel-

vlees of gek. worst 0,89
KERKSTRAAT 14 - TELEF. 2102

ROEPERS
Jongedame biedt zich aan
als BABY-SIT. Tel. 2510.

Aangeb. gez. KOSTHUIS
voor net pers., ook v.d.
zomerm. Br. 2702 Z. Crt.

Student T.H. Delft geeft in
het weekend v.a. vrijdag-
avond BIJLESSEN in wis-
en natuurk. aan middelb.
scholieren. Telef. 2168.

Te koop: BROMFIETS Ba-
tavus, i.g.st.; nw. DAMES-
MANTEL mf. 40-42
Vondellaan 33huis.

Te koop: z.g.a.n. zwaar dik
KLEED ƒ 100; mooi TA-
FELKLEED ƒ 25.
Zandvoortselaan 60a.

TE KOOP: beige HEREN
DEMI en blauw HEREN-
COSTUUM; nieuw. Kost-
verlorenstr. 67, 's avonds
na 8 uur.

K I S T E N voor 13 mud
kolen a ƒ 20 per stuk. Ook
kisten v. verhuizingen en
emigratie. Helgering Zand-
voortselaan 39, telef. 2937

Te koop aangeb. BELEG-
GINGSHUIS. Huur ƒ 905.
Vraagprijs ƒ 10.000. Make-
laar K. C. v.d. Broek, Bre-
derodestraat 25.

HUIS
te koop gevr. door part.
van part. of 'bouwer voor
zelfbew. 'm. vestigingsverg.
Zandv. of omg.' Br. 2703
bur. Z. Crt.

l pers. 100% wollen deken
extra lang 140x220 ƒ 27,95

Ruime sortering
Van Wijk- en
Aa Be Dekens

Beddenmagazijn

W. H. KEMPER
Haltestr. 21, tel. 2110,2344

Antieke Theetafel ƒ 37,50
Eiken ladenkastje ƒ 115,-
Perz.schoorst.loper ƒ 42,50
Antieke geschilderde

hoekkast ƒ 37,50
Oud.holl. tafeltje ƒ 15,-
JEANNE C. DOORMAN

„Eigen sfeer"
Kunst - Antiek - Curiosa

In- en verkoop
Kleine Houtstraat 113

Telefoon 11318, Haarlem

TE KOOP: 2 stel gr. sluit-
gord., z.g.a.n. en een sprei,
2 keukenstoelen en gr. en
kl. keukentafel, een groen
pluche loper en nog ande
re gordijnen. Zuidboule-
vard 83a, Tel. 2303

TAMME MUISJES 25 et.
Kind. Wilson, Kostverl-
straat 121-1.

Onderw.es zoekt per l mei
GESTOFF. ZIT-SL.KAM.
met of zond. warme maalt.
Br. nr. 2703 bur. Zandv.Ct

WERKSTER GEVR. voor
één of twee halve dagen
p.w. Wels, Dr. Gerkestr.78

WERKSTER GEVR. voor
één of meerder dagen p.w.
Duin, Burgem. Engelberts-
straat 11.

HAARLEMSE
KWEEKSCHOOL VOOR

PEDICURE en
VOETKUNDE

Aanvang nieuwe cursus
half april. Offic. examen
onder ausp. v. Alg. Nederl.
Org.- Voetverzorging.
Inhchingen en prospectus:
Zonnebloemlaan 6, Aer-
denhout, telefoon 26908.

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116.

DE KL. BIJENKORF
Nog is het een beetje koud, maar KOOPT NU
VAST UW RIJWIEL

een MAGNEET
Dan bent u voordelig uit!

Tevens uw adres voor
TELEVISIE

RADIO
STOFZUIGERS

WASMACHINES
SNELDROGERS

HUIS- en SLAAPKAMERS - DRESÖOIRS
THEEKASTEN, BEDDEN, enz. enz.

DE KL. BIJENKORF
KERKPLEIN 5
is altijd voordeliger!

Ingang Kerksteeg
Telefoon 2658

DE VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLEM EN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

helpt U
ALS OVERHEIDSINSTELLING

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet

inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-

keliers) aan het Kennemer Financlerings-Instltuut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

GEVRAAGD:

aankomend bediende
HOBOPLEX, Stationsplein 13-15.

de. .
EEN HEERLIJK PAASBROOD,

bereid met alleen roomboter en de beste soorten
krenten en rozijnen voor ................. ƒ 2,25;

met amandelspijs gevuld ƒ 2,75.
Mooi opgemaakte PAASTAARTEN, crème,
hazelnoot, slagroom en chipolata vanaf ƒ 3,00
Al 't gebak van Zandvoort kunnen wij niet
maken maar wel 't beste.
Geeft Uw bestelling bijtijds aan onze bezorgers
of in de winkel op.

Fa. H. van Staveren
Zeestraat 48 - Telefoon 2684

Paas-
aanbiedingen

'i SATIJNEN B.H.
(l met schuimrubber

cup ƒ 2,90
Broche BH ƒ 1,58
POPLIN BH
rondgestikte cup,
prima pasv. ƒ 4,75
BROCHé BH
voorsluiting ƒ 4,25
STEPINS ƒ2,98-ƒ4,95
lm. LITLLE X ƒ8,95

STANDAARD ENKALONKOUS ƒ 1,85
Geminderde NYLONKOUS ƒ 1,98
.Nightclub' overtone heel NYLONS, fijngeweven
Elastisch, sterk, 66 g.g., 15 denier ƒ 3,50
„VOTHA" PERLON KOUS ƒ 2,95
„BELAMI", de perlonkous in kwaliteitsklasse

ƒ 3,95, ƒ 2,98
DUBARRY ENKALON ... ƒ 2,95, ƒ 3,50, ƒ 3,95

Nylon-, katoenen en charmeuse
•ONDERJURKEN vanaf ƒ 3,75
PETTYCOATS, nylon ƒ 5,95

KINDERSOKJES WIT EN GEKLEURD
Dames- heren- en kinder ONDERGOED
Dames- heren- en kinder PYAMA'S
ZOMERSTOF per meter
WIT DAMAST TAFELLAKENS
Theedoeken, baddoeken, lakens, slopen.
Crêpe mousse heren ANKLETS ƒ 1,98
WOLLEN SOKKEN ƒ 3,95 en 2,05
SANFOR OVERHEMDEN ƒ 6,85, ƒ 11,90

SERVEERSCHORTJES

AD NOTTEN
„DE KAMPIOEN" - Haltestraat 59 - Tel. 3398

IN KUALITCIT,
MODELLEN ÉN KLEUREN

DIVANBED 80x190
LEDIKANT met voetbord, 80 x 190
DIVANBED, 120x190

...ƒ 26,50
,. ƒ 34,50

f A.A. j •*:«»

U kunt ruimte winnen
Met een ETAGEBED, 2x 80x190 ƒ 67,50
of een DUBBEL DIVANBED 2x 80x190 ƒ 67,50
of een WENTELBED, 80x190 ƒ 48,-
Ruime sortering in Ledikanten en stalen slaap-

kamers.

W. H. Kemper
TELEFOON 2119 en 2344

BEDDENMAGAZIJN
KALTESTRAAT 21

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

Élke fijnproever
prefereert :

l ATI l Tl OnWIJ II 611
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150



EN
ZIE ONZE NIEUW INGERICHTE TOONKAMER

PHILIPS
ERRES
SCHAUB LORENZ
BLAUPUNKT

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN
Ruime keuze

J. K E U R
ElectrO'raaiO'teohmsah bureau
BURGBM.
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Bandapparaten en Auto radio's

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein - Dlr. Gebr. Koper - Telefoon 2550

Vanaf VRIJDAG 4 APRIL
tot en met ZONDAG 6 APRIL, 8 uur

Du Bist Musik
Catarina Valente, Paul Hubschmid, Grethe
Weiser, Rudolf Platte.

Het kostelijke verhaal van een artiste, die een
vorst wilde trouwen. Een fantastische zang en
dans maken deze film tot een lust om te zien
en te horen. Widescreen. Eastmancolor.
Toegang alle leeftijden.

Vanaf MAANDAG 7 APRIL
tot en met WOENSDAG 9 APRIL, 8 uur

Het licht
aan de overkant
Brigitte Bardot, Raymond Pellegrin en
Roger Pigaut.

Zij schenen een gelukkige toekomst tegemoet
te gaan, maar er woonde een man aan de
overkant. Toegang 18 Jaar.

DONDERDAG 10 APRIL, 8 uur

Piroschka
Liselotte Pulver, Gunnar Möller, Gustav
Knuth, Wera Frydberg.

In Eastmancolor. Toegang alle leeftijden.

ZONDAG 6 en MAANDAG 7 APRIL, 2.30 uur
(Beide Paasdagen)

Stan Lawel en Oliver Hardy in:

Robinson Crusoë
en Co

De koningen .van de lach laten U onbedaarlijk
lachen. Toegang elke leeftijd.

Paas-aanbieding
in kousen en sokken

Dubarry Nylons bij ons 2,95 - 3,95

WANDELNYLONS 1,85
KRISTAL NYLONS 1,95
CREPE MOUSSE .vanaf 4,98
Onse bekende i,A RIT A NYLON8 nu 4,50
HEREN CREPE MOUSSE SOKKEN

Pracht dessins 1,85
Wollen HERENSOKKEN, prima kwal, v.a. 1,98

Alle soorten kinderkousjes, sportkousen en
sokjes in de nieuwste kleuren

Onse kousenreparatie is vlug en voordelig

„DE WOLBAAL"
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2099

Autorijschool „Laurens"
leidt U op in zo vlug mogelijke tijd. Les ƒ 6,- per uur.

Aanmelden: Zandvoortselaan 25
Telefoon '3556

Sport jacks
Exclusieve modellen, ruime keuze
van ƒ 26 tot ƒ 56.

Regenjassen
Moderne modellen o.a. auto-coats en
blauwe American fly-coats
van ƒ 39 tot ƒ 59.

E. DE BOER
De specialist voor herenkleding en herenmode
KERKSTRAAT 20 - TELEFOON 3136

Wilt u de taal van mijn land vlot leren
spreken en verstaan - vul dan deze bon in

„Als u mij over drie maanden de weg vraagt naar
de Rue de la Harpe, dan kan ik met u praten als met mijn

kameraad in de bistro. Een Linguaphone-cursus leert u
immers Frans spreken als een geboren Fransman!

Op de snelste en prettigste wijze: via de pick-up.
Elke dag een uurtje luisteren, rustig zittend in uw eigen

gemakkelijke stoel, is voldoende om u de taal van uw
keuze vlot te leren spreken en verstaan. In enkele maanden!"

Linguaphone: een unieke methode. Wat is bijvoorbeeld de beste
manier om Frans te leren ? Eenvoudig: een jaar in Frankrijk
wonen • alleen met Fransen spreken. Dan leert u de levende
taal en de juiste uitspraak op de natuurlijke wijze: door
luisteren en nasprekcn. Maar een verblijf van een jaar in
Fiankrijk kost u handen met geld... Linguaphone biedt u
dezelfde opleiding bij u thuis voor een fractie van dat bedrag!

lijkheid naar moeilijkheid . . .
grammatikale kwesties worden
spelenderwijs ingevoerd . . .
steeds sneller wordt liet
spreektempo, steeds ingewik-
kelder de tekst. . . Maar voor
u maakt dat geen verschil: u
gaat geleidelijk mee. En na
enige maanden ontdekt u, dat
vi met een buitenlander vlot
spreekt. Zonder hapering, met
de juiste woordkeus en zins-
bouw, met het juiste accent!

Op uw eigen pick-up ot
gramofoon

Linguaphone-platen kunt u op
elke goede pick-up of gramo-
foon spelen. Heeft u er geen ?
Dan kunt u op gemakkelijke
voorwaarden een pick-up oJ
gramofoon huren bij het Lin-
guaphone-Instituut. Oplcbrj het
aanschaffen van een pick-up of
gramofoon kan Linguaphone u
uitstekend van dienst zijn.

Gratis Correctie Service
Zonder kosten kan iedere cur-
sist deelnemen aan de Cor-
rectie Service. Dat is een nut-
tig hulpmiddel bij uw studie,

Zend mij prospectus no. 1C6. Ik interesseer mij voor een

cursus in de taal. Ik heb een
gramofoon / pick-up met 3/4 snelheden ƒ geen van beide.*)

Naam: Hr./Mw./Mej.:..

Adres: ,

Plaats:
•) Doorhalen wat niet van toepassing Is. 226

Hoe Linguaphone werkt
TJ zet de eerste plaat op de
platenspeler. U neemt het Lin-
guaphone-boek ter hand. U ziet
een tekening en u ziet tekst.
Nu begint de leraar te spie-
ken. Pe tekeningen vertalen
de tekst en al gauw begrijpt u
wat er staat — en wat u hoort.
Dan gaat u naspreken. De Lm-
guaphone-platen zvm natuur-
luk door taalkundigen geraffi-
neerd in elkaar gezet: stap
voor stap leiden ze u van moei-

waardoor u tevens doorlopend
contact met het Linguaphone
Instituut houdt.

Luister en overtuig u
In de gehoorzalen te Amster-
dam, Rotterdam, Den Haag en
Utrecht bent u altijd welkom
om kennis te maken met uw
leraren-op-de-plaat. Luister op
uw gemak naar hen . . . kijk de
boeken, in ... stel al uw vra-
gen! U blijft daarbij volkomen
vrU.
De kosten van een cursus zijn

gering
En er zijn nu zeer aantrekke-
lijke regelingen mogelijk! Daar
is de mogelijkheid om de kos-
ten van uw studie te beperken
tot enkele dubbeltjes per dag
— nog minder als u met twee
of drie tegelijk studeert. En u
hebt de gelegenheid om het

gehele cursusmateriaal tegen
kleine maandelijkse termijnen
in eigendom te krijgen, nadat
u eerst een maand met de cur-
sus hebt gestudeerd. Voor
slechts

f 9.— per maand
(minimum vier maanden)

hebt u reeds een cursus tot uw
beschikking.

Vul de bon in voor QRATSS
brochure l

Als u met vakantie over de
grens wilt . . . als u snel car-
rière wilt maken . . . als u een
modern mens bent. . . dan
vult u nu de bon in. U ont-
vangt dan gratis de uitge-
breide brochure, die u alles
vertelt over Linguaphone en
de 22 talen die u zich via! de
pick-up of de gramofoon kunt
eigen maken.

INGUAPHOME
BINNENKORT

OOK IN HAARLEM
Amsterdam, Heiligeweg 45-140

Telefoon 31749, 38720, 45449 (O 30)

Cursussen in 22 talen
Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans,

Russisch, Nederlands, Pools, Zweeds,
Noors, Iers, Portugees, Fins, Tsjechisch,

Esperanto, Iraans (Persisch), Chinees,
Hindoestani (Urdu), Arabisch,

Nieuw-Hebreeuws, Nieuw-Grieks, Uslands.

Prettige

Leuke NYLON SHAWLS
Lang model 2,65 1,95

Zuiver ZIJDEN SHAWLS
vierkant, aparte dessins . . . . 1,95

Alleraardigste CAVROCHES 95 et.

ITALIAANSE
VESTJES

hoog gesloten
in alle

modekleuren
21,75

ENORME SORTERING
NYLONS

ir Links geweven WANDELNYLONS
3,50

* Zeer fijne KRISTAL NYLONS 3,95
•fc Mod. Naadloze NYLONS

Nieuwste voorjaarstinten 2,95
* Fijne Mousse NYLONS

Zeer sterk en elastisch 5,90

2,95
2,95

2,45

ONDERJURKEN EN
PETTI COATS

Charm. ONDERJURKEN
met fijne brodderie garn. 5,95 5,35

NYLON ONDERJ. met brede
plisé strook en kant

Wijd uitstaande PETTICOATS
nieuwe modekl

8,65

9,95

- Moderne
DS. PïAMA's
gewerkt jasje

en effen
pantalon

10,45

VOOR ONZE KLEINE
MEISJES

4,05Wijd uitstaande PETTICOATS vanaf
NYLON ONDER JURKJES »• ~

Wijd uitstaande rokjes . . . .- ...... 5,60

Ook de heren doen mee!
•fc Prima POPELINE OVERHEMDEN • wit en grijs 11,90 9,45
ir. NO-IRON OVERHEMDEN, wit

Ook met extra mouwlengte 15,90 14,50 13,50
•fc NYLON SOKKEN kort en lang model 3,85 3,25 2,95
* NIEUW! TERYLENE ZELFBINDERS

Wasbaar, kreuken uitgesloten 6,95 5,65

J. Th. KORT Haarlem
Heemstede
l J muiden

ZANDVOORT
Grote Krocht - Telef. 2666

Erkende
AUTORIJSCHOOL „ZANDVOORT"

Autorijles
Verhuur van Opeis Rekord
zonder chauffeur

THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

De hele wereld
in uw huis!

Met

PHILIPS
TELEVISIE
ziet U alles
op z'n best!

PHILIPS TELEVISIE super 43 cm beeld
Compleet geplaatst ƒ 198,35, restant f 45 p.m.
Wij zorgen voor een prima ontvangst.

Erkend Philips service-dealer voor televisie en radio
TELEVISIE RADIO SPECIALIST

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 = Telef. 2534

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko, telefoon 2424

Wij
behangen
en witten

Vlug en billijk! G. Jager,
Damstraat 25, telef. 15079,
Haarlem.

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62 - Telef. 2263

WIST U
dat 20% korting op alle
stoomgoederen perma-

nent wordt gegeven,
ündien U deze brengt
en haalt in ons filiaal.
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
" en/ ververij

KEYSER
Telefoon 2653

Wat voor feest of party? •
Alles' verhuren wijl
Glaswerk, poroelelu, bestek-
ken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker, telef. 2164



Tweede blad van de ZatidvoortselCourant Donderdag 3 april 1958

Sport en spel
„Zandvoorlmeeuwen"
Programma zaterdag 5 april:

Zandv.m.-Lisser Boys 16.15 u.
142 SIZO 3-Zandv.m. 2 16.00 u.
167 DCO adsp. a-Zandvm. b 15.00 a.
182 EHS adsp, b-Zandv.m. c 15.00 u.
185 Zv.m. adsp. d-Haarlem e 15.00 u.
213 Schoten adsp. c-Zv.m. f 15.00 u.
Programma maandag 7 aprïl:

Assendelft 2-Zandv.m. 2 12 u.
24 Zandv.m. 4-VSV 5 12 u.
36 Zandv.m. 5-EDO 8 9.45 u.
107 Schoten jun. b-Zv.m. a 12 u.
2e winnaarsronde v.d. Aart-beker:
93 Haarlem jun. a-Zandv.m. a 12 u.
Beide Paasdagen vindt op de terrei-
ren van O WO te Amsterdam een
internationaal jeugdtoernooi plaats
met spelers welke per l sept. a.s.
nog geen 21 jaar zijn. Ook Zand-
voortmeeuwen zal met een sterk elf-
tal aan dit tournooi deelnemen.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen saterdag 89 maart:

Concordia adsp. c-TZB a 1-7
TZB adsp. b-AUic.nce d 4-1

Uitslagen sondag 30 maart:
Concordia 2-TZB l 3-1
TZB 3-DIO 6 3-2
TZB 4-SHS 4 1-0
TYBB jun.-TZB jun. 2-8

Programma zaterdag 5 april:
197 HBC adsp. d-TZB a 15 u.
210 TZB ads. b-TYBB e 15 u.
Programma maandag 7 april:

26 TZB 1-RCH 7 12 u.
76 TZB 3-Concordia 5 uitgest.
83 THE 7-TZB 4 14 u.

119 Velsen jun.-TZB jun. 12 u.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Onder flinke belangstelling vond
24 maart j.l. in gebouw Zomerlust
de 54e jaarlijkse algemene leden-
vergadering plaats. In zijn uityoe-
rig openingswoord wees voorzitter
J. H. B. Brink o.m. op de belang-
rijke plaats die OSS in het vereni-
gingsleven inneemt.

Het keurig verzorgde jaarverslag
van de secretaresse en het met een
batig saldo sluitende jaarverslag
van de penningmeester werden
goedgekeurd.

Leider Jagerman publiceerde het
technische programma voor het
jaar 1958. Naast de openbare les-
sen voor jeugdleden tot 12 jaar, die
op verschillende zaterdagmiddagen
waren geprojecteerd, zal op 7 mei
een pleindemonstratie plaatsvinden,
waaraan vermoedelijk de Neder-
landse turnkampioenen B. Drom-
mel en K. Boot zullen deelnemen.
Voorts'op 8 juni aan de Olympische
dag te Amsterdam, 24/25 mei aan
de bondsfeesten te Arnhem, 14 juni
clubkampioenschappen gymnastiek,
28 juni tweede pleindemonstratie,
5 juli athletiek driekamp en 13 juli
openluchtuitvoering. Voor het na-'
jaar werd het KTK-programma
overgenomen.

Het periodiek aftredende be-
stuurslid mevr. E. Luyk-Veltkamp
werd herkozen, terwijl in de plaats
van de heer D. Spaans, de heer D.
do Leeuw werd benoemd.

De commissies gymnastiek en
volleybal werden herkozen en in de
materiaalcommissie werden be-

noemd de heren K. Aay, E. Keur
en A. Bos. In de financiële commis-
sie namen zitting mevr. A. van
Lier-Roorda en de heren J. Brand-
se, J. Hermary en F. Hamann.

De pers en propaganda onderging
een flinke wijziging en werd nu
samengesteld uit de dames I. Ton-
breker-Diemer, H. Bosse-Visser, J.
Lavertu-Drommel en M. Postma.
Besloten werd het 55-jarig bestaan
in 1959 niet ongemerkt te laten
voorbijgaan. In elk geval zal een
openluchtuitvoering worden gege-
ven. Men wil daarvoor gaarne een
aanbood uit Zweden eccepteren.

Met enige hartelijke woorden
huldigde voorzitter mevr. H. Bosse-
Visser in verband met haar 12i/2-
jarig lidmaatschap en spelde haar
het hiervoor bestemde speldje op
de borst.

Een vijftal leden werd als afge-
gevaardigde naar de' kringjaarver-
gadering aangewezen, terwijl nade-
re toelichtingen werden gegeven
voor de deelname aan de bondsfees-
ten.

Na een korte rondvraag sloot de
voorzitter om 11.30 uur de verga-
dering.

*

In de jaarvergadering van de Ken-
nemer Turnkring, die zaterdag 29
maart j.l. bij Brinkman in Haarlem
plaats vond, werden de periodiek
aftredende bestuurs- en t.c.-leden,
t.w. J. H. B. Brink (OSS), A. J.
Fortgens (Bato), W. de Wolf (Ba-
to) en F. Sauer (Concordia) bij ac-
clamatie herkozen. In de technische
commissie werd in de plaats van de
heer J. Jagerman (OSS) me j. A. v.
Gunst (Heemstede) s.ls secretaresse
benoemd.

De jaarverslagen zowel als het
technisch programma werden goed-
gekeurd.

De openbare lessen van OSS voor
leden onder de 12 jr, werden vast-
gesteld op 26 april, 10 mei en 7
juni a.s.

In de Paasvacantie zullen geen
lessen gegeven worden.

Het staat nu definitief vast dat
vijftig leden en jeugdleden van
OSS aan de bondsfeesten in Arn-
hem gaan deelnemen.

Behalve aan verschillende wed-
strijden, zowel door de jeugd als de
ouderen, wordt ook medewerking
verleend aan de „ massale turndemon-
stratie op de Sonsbeekweide op 2e
Pinksterdag.
Afd. volleybal
De dames wonnen j.l. dinsdagavond
met 3-1 van Set up en de heren
eveneens met 3-1 van Boru. Het
spelbeeld was in beide gevallen het-
zelfde. Na een moeilijk begin, waar-
door de eerste set werd verloren,
kwam men er steeds beter „in"
Hierdoor konden de overige sets
worden gewonnen. Volgende week
woensdag 9 aprïl komt de zware
wedstrijd van de heren tegen De
Bunkert, aanvang 20'uur, terwijl de
meisjes OSS 2 op dezelfde dag om
19.45 uur tegen O.G. 3 spelen.

Zandvoortse Bridgeclub
In de A-lijn staat het dameskoppe
Fabel-Polak na de derde competi

EDEERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVflflRTVERZORGING u a
Zijlweg, 63, Haarlem, tel. 15141

Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver»
zorging van begrafenissen, era
malies en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstr. 4, tel. 3131

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDKI.1F

Fa J. v.d. Bos & Zn
Tel. 2562, Zandvoort Gevestigd 1879

Burg. Engclb ertsstraat 54 •
GLAS-ASSURANTIE

ADVERTEERT
in de

ZANDVOORTSE COURANT

Neem een
kloek besluit

Schakel uw
oude radio uit!

Uw oude toestel heeft inruilwaarde!

Wij hebben voor U steeds de nieuwste modellen. Prachtig van
toon en uiterlijk.
Platenspelers en -wisselaars.
Versterkers voor uw gramofoonplaten
Komt U eens kijken en luisteren? Kent u' onze krediet-service?

RADIO TELEVISIE SPECIALIST

Erkend Philips servicedealer
voor radio en televisie

T. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Wij wensen U
Prettige

Natuurlijk zet

SLAGERIJ BURGER
HALTE STRAAT 3 zijn beste beentje voor!

Heerlijke VARKENSROLLAOE
KALFSFRICANDO .

2,65 500 gr.
2,20 500 gr.

ROSBIEF \
LENDE /
ENTRE COTE (
STAARTSTUK )

2,65
500 gr.

100 gr. gek. worst
100 gr. ham samen..

.
cl

750 gr. fijne riblappen... 3,10
750 gr. kalf slappen 2,88
750 gr. pracht doorregen
Rundlappen • 2,68

100 gr. gelard. lever
100 gr. pekelvlees 85 et

Voor de boterham meer dan 80 soorten worst
en fijne vleeswaren

Probeert U eens:
Paté de foi gras (org. import)

49 et 100 gr.
Hamgehakt heerlijk rouw op
de boterham ... 39 et 100 gr.

100 gr. blaasham 0.69
200 gr. Holl. leverworst 0,45
200 gr. Saks 0,59

Magere RUNDERLAPPEN 2,20 500 gr.
Malse BIEFSTUK 58 et 100 gr.
LENDEROLLADE 2,65 500 gr.

U KOOPT IN EEN KLASSEZAAK

Gebr. Burgers slagerijen
HAARLEM - AMSTERDAM

ZANDVOORT, HALTESTRAAT 3, TELEFOON 2994



tiewedstrijd bovenaan met 177.64%.
Op de tweede plaats volgt de fam.
Vader met 159%. »

In de B-lijn staat het koppel he-
ren Agsteribtae-Schutte met 190.28%
— uit drie wedstrijden! — onbe-
dreigd aan de kop. De tweede en
derde plaats worden ingenomen
door de koppels heren Berrier-
Wanna met 161.58% en dames van
Dartelen-Hagen met 161.57%.

In de C-lijn bezet het dameskop-
pel Berrier-Stor met 171.62% de
eerste plaats, maar hier is het ver-
schil met no. /, fam. Kerkman,
(359.69%) minder groot.

In de D-lijn is er weinig krachts-
verschil. Het dameskoppel Notter-
man-Schutte heeft de leiding met
166.96% en wordt gevolgd door het
dameskoppel Claassen-Berkhout met
161.51%.

Zaterdagavond werd in hotel
Keur de jaarlijkse wedstrijd met de
Heemsteedse Bridgeclub „Boekenro-
de" gespeeld met als inzet een wis-
selbeker. Deze werd reeds driemaal
door de gasten gewonnen en een-
maal door de kustbewoners.

Ook dit keer werd het een 18-6
nederlaag voor ZBC; in wedstrijd-
punten uitgedrukt 447-582.

De stand is momenteel dus 4-1
in het voordeel van Boekenrode.

Zandvoortse Korfbalclub
Het adspirantentwaalftal heeft za-
terdagmiddag een thuiswedstrijd op
het programma staan tegen Auro-
ra c.

Op tweede Paasdag speelt het
eerste twaalftal een vriendschappe-
Hjke wedstrijd tegen ONI uit Arn-
hem en het tweede tegen ONT 2.

Damnieuws
Groep A.:
P. Versteege-O. van Dijk 0-2
J. Hoogendijk-J. van Dijk 0-2
M. Weber-C. Draijer Jr. 0-2
Groep B.:
Th. ter Wolbeek-J, v.d. Werff 1-1
J. Koper-A. Dekker 2-0
J. Schuiten-J. Ovaa 1-1

Zeepost
Nw. Zeeland: via Engeland, 5 april
Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:

ms. Carnarvon Castle, 5 april.
Brits Oostafrika: ss. Le Bourdon-

nais, 5 april.

e i
. telefoonnummers

en adressen
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
24S9 Gem. geneesheer. Julianaweg la
2262, Informatiebureau Vrecmdelin-

genverkeer. Kiosk Raadhuisplein
2345 Gemeente Secretarie
2069 Begrafenis- eii crematie-onder.

neming J. de ïloode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „llinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3285 Autorijschool „Zandvoort",

Thcrbeckestraat 17.
2R076 (02500) Garage FHntermnn

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

2135 Zandvoortse Courant, Gcrten-
bachs Drukkerü, Achterweg 1.

UITSLAGEN PUZZELRIT
De uitslagen van de in maart

door de' motorclub „Zandvoort" ge-
organiseerde puzzelrit over een af-
stand van 70 km, luiden:

Motoren: J.. B. Feeling, MC Zaan-
streek, 36 pnt; 2. I. C. den Boer,

MC Zandvoort, 54 pt; 3. M. Brulns-
ma, MC Zandvoort, 55 pt; 4. B.
Koomen, MC Zaanstreek, 57 pt;
5 R. Jansen, MC Haarlem, 60 pt
en 6.-J. Krom, MC Zandvoort, 67 p.

Auto's: 1. Th. van der Putten,
MC Zandvoort, 7 pnt; 2. H. Kokkei-
koren, MC Zandvoort, 14 pnt; 3. C.

F. Bosachaert, RAC-West, 15 pnt;
4. H. Meiland, MC Haarlem, 20 pt;
5. A. Doets, 22 pnt; 6. W. Tijssen,
RIC Oostzaan, 29 pnt; 7. L. Vis-
seher, MC Bloembollenstreek, 52 p.
S G. H. Cortlever, RAC-West, 59
pnt en 9. A. Scheffer, MC Zand-
voort, 61 pnt.

Met Pasen willen goede huismoeders
gulle gastvrouwen zijn.

Welnu, dat kan.

Want hier is een tip die u in staat
stelt uw gezin en uw gasten voor
weinig geld feestelijk te onthalen op
kostelijke Paastractaties : Gebruik

bestelbiljet
Óók voor
V & F's beroemde
P A A S B R O O D
geldt in alle
opzichten :

30% beter!

Movrouw

Straat ...

te

Wijk no.

x Paasbrood ca. 1100 gr per stuk 1.75:
x Paasbrood met spijs ca. 1100 gr. p. stuk 2.15:
x Paastaart p. stuk 2-40:
x Cake p. stuk 1.10:
x Chocolade-Chelliecake p. stuk 0.96:
x Botermoppen per 250 gr. 0.77:
x Zandvlerkantjes per 12 stuks 0.60:
x Spijsbroodjes per 5 stuks 1—:
x Zandringen per 4 stuks 0.80:
x Cocosmacronen per 5 stuks 0.60:
x Gesort-Paasgebakjet . .. per 10 stuks 2.20:
x Gesort. Paas-babygebakjes p. 10 stuks 1-60:

Totaal:

vermaal & franken
kwaliteitsbakkerijen
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ZANDVODRTSE COURANTRedactie en
administratie:
Aclhtenveg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm hoogte

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DÉ JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,-; buitenland ƒ S,-
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 523344 t.n.v. IJs de Jon»
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

HET ZOUT DER ZEE
Inwoners van Zandvoort die in de stad werkzaam zijn, zien de zee in de
avonduren of tijdens de weekeinden als een rustpunt waar het stof van
de steenmassa's uit hun dagelijkse omgeving moet wijken voor de hel-
derheid van lucht en water. Strandpachters, hotel- en pensionhouders en
winkeliers benaderen het zeewater iets minder poëtisch en zien de
golven als een nimmer opdrogende bron van inkomsten. Onder deze
categorieën inwoners zullen er waarschijnlijk maar weinigen zijn, die de
zee beschouwen als de toekomstige voedingsbodem voor een snel groeien-
de wereldbevolking.

Zout water, hier een bron voor fo-
rensen, middenstanders en touris-
ten, bedekt ongeveer zeven-tiende
van het aardoppervlak, en zover we
nu weten schijnt het wel vast te
staan, dat het leven in de zee be-
gonnen is.

Het is nauwelijks drie generaties
"geleden, dat we de fysische en bio-
logische gesteldheid van de oceaan
als geheel begonnen te onderzoe-
ken; de wetenschap van de zeeën,
de oceanografie, ontstond pas in de
zeventiger jaren van de vorige
eeuw.

Ondanks die korte tijd is de ken-
nis van de zee nu al aanmerkelijk,
maar veel moet. er nog ontdekt
worden.

Grote stukken zee, zoals de Stille
Zuidzee en de Indische Oceanen
wachten nog op een grondig onder-
zoek. In deze streken en elders moet
nog veel werk van beschrijvende
aard worden .verricht. Zulke onder-
zoekingen zijn van meer dan aca-
demisch belang, want de toekom-
stige bestaansmogelijkheid- van .het
mensdom hangt nauw samen met
de oceaan.

De produktie van voldoende voed-
,sel is een alles overheersende zorg.
Het is. een afschuwelijke gedachte,
dat-in-deze tijd,"die we als.tamelijk
produktïèf beschouwen, maar een
derde van de wereldbevolking vol-
doende te eten krijgt. De wereld-
bevolking bedraagt nu 2.500.000.000
en, verwacht wordt, dat ze in de
kome'nde honderd jaar' viermaal zo
groot' zal worden. Een zo snelle
groei' vereist, dat we zoveel moge-
lijk afweten van de voedselbron-
nen in de zee.

Opmetingen sedert de laatste we-
reldoorlog doen geloven, dat over
een bepaalde periode de zee onge-
veer evenveel leven produceert als
het land.

Deze landbouwkundige analogie
behoeft wel enige toelichting. De mi-
croscopische planten, die de akkers
van de zee vormen, kunnen alleen
maar voldoende licht voor de syn-
these van hun voedsel vinden in de
bovenste laag van het water.--Maar
ze groeien en vermenigvuldigen
zich niet tenzij ze voldoende voe-
dingszouten krijgen, zoals fosfaten
en nitraten. Deze zouten verzame-
leri zich vooral onder de planten-
dragende- bovenwateren. Dus zal
ieder proces waardoor het voeding-
rijke diepere water naar de opper-
vlakte wordt gebracht, op de duur
leiden tot grotere produktiviteit.
Langs de kusten van Californië, Pe-
ru en Zuidwest Afrika bijvoorbeeld,
plegen landwinden de bovenste wa-
terlaag van land af te drijven, en
ter vervanging komen er andere
waterlagen omhoog, die een grote
voorraad voedingszouten aanvoeren.
Daarom is die vergelijking met de
landbouw nog zo gek niet. De wind
ploegt de. oceaan en keert de voed-
zamer wateren naar boven.

Hoewel men over enige kennis be-
schikt van de fysische en biolo-
gische achtergrond voor de grotere
vruchtbaarheid, missen we nog een
allesromspannend inzicht in de pro-
duktiviteit van de oceaan.

•Het wordt tijd dat we meer te
weten komen van deze en soortge-
lijke streken.

Bij de snelle aanwas van de we-
' reldbevolking komt nog, dat de

energieproduktie van de wereld
thans in elke generatie verdubbeld
wordt én dat in de toekomst veel
meer van deze energie afkomstig
zal zijn van kernsplitsing. Dat le-
vert radioactieve afval op en er is
geopperd, dat die afval het best ge-
deponeerd kan worden op de bodem
van • de- diepzee. Maar is dat wel
oen goede oplossing? Het afval' kan

• in- omhulsels naar de bodem zinken.
Maar de omhulsels zullen het niet
eeuwig uithouden en misschien is
hun bestaansperiode nog niet half
zo lang als die van zulke gevaarüj-
ke isotopen als strontium 90. De iso-
latie van de radioactieve afval geldt
dus-maar vóór oen; bepaalde tijd._

> ,''"Als, 'er eventueel ^een opeenhoping
) * van- afval ontstaat op- de zeebodem,

zal" de" zeeonderzoeker zich, „(bezig.

moeten houden met de bewegingen
van het water. Hoe snel zal het
afval zich in de zee verspreiden?
Hoe lang zal het duren eer die ra-
dio-actieve bijprodukten de boven-
ste lagen van de oceaan bereiken?
De aanwijzingen waarover men op
het ogenblik beschikt maken het
waarschijnlijk, dat dit zowat hon-
derd Jaar zou duren. Maar er is
meer kennis' nodig, eer men een
nauwkeuriger schatting kan geven.

Een ander aspect van het belang
dat de oceaan voor ons heeft, is zijn
invloed op ons klimaat. We weten
daar iets van,' maar niet genoeg —
we kunnen^bijv. geen wijzigingen in
het klimaat voorspellen. Om maar
één probleem" te nemen: een bestu-
dering van de wereldtemperatuur
sedert 1900 toont 'aan, dat de ge-
middelde temperatuur van de lucht
met ongeveer j l graad Celsius per
eeuw gestegen is. Zal dat voortdu-
ren?

Op het eerste gezicht lijkt het
vreemd, dat een .eventuele toene-
ming van de warmte in de toekomsl
verband kan blijken te hebben met
menselijke aktiviteit, in het bijzon-
der met de industriële ontwikkeling
Om de extra-energie te verkrijgen

die we nodig hebben, verbranden we
de fossiele brandstoffen, kolen en
olie,- en produceren we grote hoe-
veelheden koolzuur. Sedert het be-

van de industriële revolutie heb-
ien we van dit gas een hoeveelheid
geproduceerd die gelijk staat met
ongeveer 12 pot van de • hoeveelheid
die nu in de atmosfeer aanwezig is.

De oceaan heeft een grote capaci-
tiet voor het absorberen varï kool-
zuur. Het grootste deel van de hoe-
veclheid die we in de afgelopen
eeuw aan de atmosfeer hebben toe-
gevoegd is waarschijnlijk iri de zee-
en verdwenen. Maar in de komende
honderd jaar verwacht men, dat het
steeds toenemende gebruik van fos-
siele brandstoffen een hoeveelheid
koolzuur zal produceren gelijkstaan-
de aan 70 pet van de hoeveelheid
die zich in de atmosfeer bevindt.
Hoe groot het absorptievermogen
van de oceaan ook is, dit is toch
waarschijnlijk meer dan hij aan
kan, en 2 Amerikaanse wetenschap-
pelijke onderzoekers hebben voor-
speld, dat de immer stijgende pro-
duktie van koolzuur in de komende
vijftig jaar zal kunnen leiden tot
een toeneming van 30 pet van dit
gas in jle atmosfeer.

Als dit waar is, bestaat de moge-
lijkheid dat er meer van de door de
aarde uitgestraalde warmte binnen
de atmosfeer wordt vastgehouden.

Deze drie grootscheepse proble-
men met betrekking tot "de oceaan
—de produktiviteit der organismen,
het deponeren van radio-aktief af-
val, en de klimaatveranderingen —
werden onlangs op een internatio-
nale bijeenkomst van wetenschap-
gelijke zee-onderzoekers in de V.S.
besproken.

Zoals reeds werd gezegd is onze
kennis van deze aspecten van de
oceanografie verre van volledig.
Maar de ideeën die er over bestaan
en de middelen om ze te bestuderen
zijn beschikbaar. Wil men die meer-
dere kennis in de eerstkomende ja-
ren verwerven, dan is een weten-
schappelijke inspanning waar de ge-
hele wereld aan deelneemt noodza-
kelijk.

de

Nooit is de behoefte
aan rust en bezin-
ning zo zeer gevoeld
als in de laatste tijd,
waarin de mens zich
opgenomen weet in
de maalstroom van

voortschrijdende techniek, de
spanningen in het economische le-
ven en de dagelijkse zorg om het
levensonderhoud.

Men spreekt in een plaats als de
onze gaarne over „vreemdelingen-
industrie" en in deze term springt
de activiteit, die verbonden is aan
het ontvangen en het bezig houden
van toeristen, direct naar voren.
De recreatie stelt eisen en zij is een
industrie geworden! En het is mis-
schien niet eens overdreven, wan-
neer men zou zeggen dat het ser-
vice beiden en het geheel der toeris-
•tische besognes een fabriek is. Een
fabriek, waarin de machines dreu-
nen en waar de arbeidsproducten
aan de lopende band worden afge-
leverd!
Een seizoenplaats, waar het amu-
sement het begin en het eind van
de dag vormt, veronderstelt een ma-
ximum aan bezigheid, aan actie en
aan nooit verflauwende aandacht
voor de verlangens der gasten. Dan
kan men opeens merken dat de naar
rust en ontspanning zoekende mens
eigenlijk doodongelukkig is! Wan1
hij vindt die rust en ontspanning
niet in de machinshal van de fa-

briek. Voor velen is de vakantie
(.lechts een „andere wijze van zich
inspannen".
Daarom is het van zulk een on-
schatbare waarde dat in de onmid-
dellijke omgeving van Zandvoort
plaatsen zijn, waar het gerucJit van
de machines niet doordringt: het
wingebied van de Amsterdamse Wa-
terleidingmaatschappij en het Ken-
nemerduin. Ofschoon in het water-
leidingduin de laatste jaren ver-
schrikkelijke concessies zijn gedaan
aan de hoofdstedelijke bouwnijver-
lieid — men heeft er miljoenen ku-
bieke meters zand vandaan gehaald
— is de kern van dit prachtige re-
creatiegebied vrijwel onaangetast
gebleven. Er is een uitgestrekt ter-
rein, waar men de stilte kan horen
en waar men zich op de enig juiste
manier kan ontspannen: languit lig-
gen kijken naar de dennekruinen en
het spel' van de duinvogels tussen
witte wolken. Het Kennemerduin is
een jonger gebied, maar het heeft
reeds een gevestigde reputatie.
Midden in 'n maatschappij, die be-
zeten is van bouwen en wegenaan-
leg, zijn dergelijke plaatsen oasen
en men moet se in ere houden en
beschermen. Laat hier toch niet de
kreet om zes- en zelfs twaalfbanige
autostrada's gehoord worden.'
Ergens moet er een compensatie
zijn voor de verwoestingen, die ron-
kende benzine- en dieselmotoren in
de gezondheid der moderne mensen
dreigt aan te richten!'

WINTER VERJOEG TOERISME

Kritiekrit en rustige kleuren
Suggestie voor verkeer

In het laatst verschenen nummer van het - „Tijdschrift voor verkeers-
techniek" is een interessant voorstel opgenomen van drs. L. J. van der
Meulen, districtscommandant der Rijkspolitie te Leiden.

ÏHet betreft de vele ongevallen en
bijna-ongevallen die het gevolg zijn
van een verkeerds rijwijze die auto-
mobilisten zich onbewust hebben
aangewend.

Het voorstel houdt in dat de
rechter in bepaalde gevallen de ver-
oordeelde zou kunnen verplichten
tot het maken van een „kritiek-rit"
van meerdere uren. Een ervaren in-
structeur zou dan de rijwijze en het
weggedrag kritisch moeten bezien
en aantekeningen maken. Dit zou
geen „examenrit" zijn: de bedoeling
is slechts de automobilist een objee-
tiefeinzicht te geven in zijn eigen
rijwijze..

In hetzelfde nummer van het
„Tijdschrift voor verkeerstechniek"
wordt voor het eerst beschreven
hoe 'de ervaringen opgedaan met de
Maastunnel in Rotterdam verwerkt
werden bij de bouw van de Velser
autotunnel. Het blad beschrijft de
factoren die er toe kunnen leiden
dat een tunnel tot een zeer gevaar-
lijk weggedeelte wordt.
'Vele automobilisten blijken zich

namelijk in een tunnel onrustig en
gejaagd te voelen; de meest voor-
komende reactie blijkt helaas te
zijn het opvoeren van de snelheid,
om zo snel mogelijk uit de tunnel
te komen. Deze onrust komt voort
uit een zestal factoren: •
Het feit dat onder een dak wordt

gereden.
De aanwezigheid van zijwanden

(bermvrees).
Een helling van 3Vs%, zoals in de

Maastunnel (voor Nederlandse
begrippen zeer steil).

De kunstverlichting en eventueel de
van het daglicht afwijkende kleur

De sterke overgang in lichtsterkte
tussen „buiten" en „binnen".

De sterke geluidshinder.
In de Velsertuiinel is men er in

geslaagd door het gebruik van op-
tische middelen, zoals de toepas-
sing van bepaalde rustige kleuren,
door" een zonwerend rooster bij in-
en uitgang en door een acoestische
bekleding deze ."tunnelvrees" tot het
minimum te beperken.

split op asfalt-weggedeelten die van
een nieuwe slijtlaag worden voor-
zien. Wanneer het verkeer op zo'ii
weggedeelte te snel rijdt, wordt bo-
vendien onherstelbare schade aan
het nieuwe wegdek toegebracht.
Deze beide euvels kunnen worden
voorkomen op een zeer eenvoudige
wijze, die in dit nummer van het
„Tijdschrift voor verkeerstechniek"
wordt beschreven: het laten rijden
van vertragingsauto's. Door enkele
autos met een geringe snelheid over
het vers aangelegde wegdek te la-
ten rijden, kan in de kritieke uren
na de aanleg van het wegdek de
snelheid van de
den geregeld.

Het koude weer heeft er -voor ge-
zorgd dat de drukte tijdens de
Paasdagen in Zandvoort niet zo'n
'overweldigend be^cf te zien .heeft
gegeven als bijvoorbeeld in 1957.

Hoewel in de loop van vrijdag
volgeladen toermgcars uit West-
Duitsland de badplaats binnenreden
en verscheidene peuMons en hotels
geheel waren bezet kon toch niet
worden gesproken van een Paas-
invasie. Ook bij Touring- Zandvoort
was -de drukte niet bijzonder groot.
Vele Oosterburen die op Goede
Vrijdag in Zandvoort arriveerden,
trokken — onder druk van de kou-
de — zatei'dag weer huiswaarts.
Eerste Paasdag werd in Zandvoort
binnenshuis doorgebracht, wan-
neer men zich op straat waagde,
was het in „poolkleding".

Het schrale zonnetje kleurde
Zandvoort op Tweede Paasdag wat
bij. Maar ook deze dag bracht geen
overweldigend bezoek, en zij die

verkeersfüe wor-

Donors op 15 april
De jaarlijkse bloedafname,- die eni-
ge tijd geleden wegens weersom-
standigheden geen doorgang kon
vinden zal thans plaats vinden op
dinsdag 15 april in hotel Keur.

Zij, die zich nog niet als donor
opgaven kunnen zich alsnog opge-
ven bij de heer J. M. Bantjes, Oos-
terparkstraat 50c.

Degenen, die zich reeds voordien
opgaven ontvangen de bekende op-
loep.

Garantie voor Grand prix
,,Garantiefonds voor wedstrijden op
't circuit van Zandvoort", de stich-v.ing, die zich ten doel stelt fondsen
bijeen te brengen om de Gi'and Prix
1958 doorgang te doen vinden,
maakt goede vorderingen. Met en-
kele geïnteresseerden worden nog
besprekingen gevoerd. Men heeft de
KNAC opgedragen tot de voorbe-
reiding van deze internationale ont-
moeting over te gaan. Als datum
voor de wedstrijd werd 26 mei, 2e
Pinksterdag, vastgesteld.

De KNAC overweegt op dezelfde
dag ook de nationale sportwagen-
wedstrijden te organiseren. Een de-

Jaarlijks sneuvelen honderden voor-J flnitieve beslissing hierover is ech:
ruiten, van ' atitols . door opspattend"] ter. nog. niet genomen.

Fondsverantwoording
Wij ontvingen van de penningmees-
ter van het enige weken geleden
door de Zandvoortse Handelsvereni-
ging gestichte .Fonds naastenliefde',
de hier volgende verantwoording
der ontvangen bedragen.

Zoals de lezer wellicht bekend is
heeft het Fonds zich als eerste doel
gesteld gelden bijeen te brengen om
een inwoonster van Zandvoort, die
meer dan 30 jaar bedlegerig is te
helpen.

Opbrengst collecte vergadering
Zandv. Handelsvereniging en De
Hanze 20-3-58: ƒ 58,35; Zandv.
Handelsver, ƒ 25,-; R.K. midden-
standsver. „De Hanze" ƒ 25; A.v.B.
/•5; G.O. f 10; G.J.W.V. ƒ 5; L.M.
C.K. ƒ 10; N.A.M. ƒ 5; J.G.F.B.
ƒ 2,50; mevr. D. ƒ 2,50; Zr. S. de Z.
ƒ 10; C.V. ƒ 10; J.F.E. ƒ 2,50; J.R.O.
ƒ5; F.M.D. ƒ10; W.G. ƒ!; N.N. ƒ5;
mevr. F.J.B.-K. ƒ 2,50; A. de R.
ƒ 2,50; P.A.J.W. ƒ 5; mevr. A.H.-Z.
ƒ 2,50; J.TH.K. ƒ 2,50; J.M. ƒ 2,50;
heer J.: „Plaat naar keuze". To-
taal ƒ 209,35.
Af: zegelkosten ƒ 0,50; platenspeler
voor mej. Coby Visser ƒ 165,50. Al-
dus beschikbaar voor de verdere
actie ƒ 43,85.

Het eerste doel is bereikt maar
met hulp van alle inwoners en ver-
enigingen van Zandvoort is nog
veel meer te bereiken. Moge dit
fonds uitgroeien tot een manifesta-
tie van naastenliefde waaraan wij
in deze tijd zo behoefte hebben.

Bijdragen op rekening Naasten-
liefde van de Zandv. Handelsver,
bij de Twentse Bank worden in
dank aanvaard.

Penningmeester H. F. Hose,
' ~

kwamen sloegen ons zee-oord hui-
verend van achter een gesloten por-
tierraampje gade. Buiten heerste de
winter.

Sprints en proeven op circuit
Tweede Paasdag organiseerde afde-
ling Haarlem en omstreken van de
R.A.C. West op het circuit van de
badplaats autosprints en klasse-
mentsproeven. Voor sprints en proe-
ven bestond een vrij grote belang-
stelling zowel van de zijde van de
rijders als van het publiek.

Er deed zich tijdens het hardrij-
den een ongeval voor dat gelukkig
goed afliep. In de Tarzanbocht
sloeg de Porche van J. Box om,
gleed op de linkerzijkant over de
weg en kwam daarna — flink be-
schadigd — weer op zijn vier wie-
len terecht. Persoonlijke ongevallen
deden zich niet voor. De coureur
moest de strijd opgeven.
De uitslagen luiden:
Klasse I (t.m. 1000 cc): 1. J. Bootz,
DKE, 33 p.; 2. M. Jonker, DKW,

33 p.
Klasse II (van 1000 t.m. 1500 cc):

1. P. Gijswijt, Riley, 32 p.; 2. W.
Blankevoort, Fiat, 29 p.; 3. D.
Kunne, Riley, 26 p.

Klasse Uithoven 1500 cc): 1. M.
Huisman,' Volvo, 34 p.; 2. Th. van
Wijk, Mercedes, 30 p.

Sportklasse: 1. M. Gatsonides, Tri-
umph, 30 p.; 2. H. Tak, Merce-
des, 28 p.; 3. De Pesters, BMW,
27 punten.

Algemeen klassement: 1. M. Huis-
man, 34 p. en J. Bootz, 33 p.

Uit als koud vuur

Naar wij vernemen gaat de "serie
vuurwerken, die Touring Zandvoort
in het komende seizoen wilde orga-
niseren niet door. Voor dat plan was
een bedrag van ƒ 12.000.— nodig.
Onder voorwaarde dat het Zand-
voortse bedrijfsleven ƒ 1500,- in de
kosten zou bijdragen stelde T.Z. een
bedrag uit eigen middelen hiervoor
beschikbaar.

De gevraagde ƒ 1500,- uit het be-
drijfsleven zijn niet binnengekomen.
Wegens de viering van het 50-jarig
bestaan moest de Zandvoortse Han-
delsvereniging mededelen dat de on-
kosten voor de organisatie van dit
jubileum niet toelieten dat een extra
bijdrage voor vuurwerken werd ge-
stort. De Horecanenvereniging „Ons
Belang" liet tot op heden niets van
zich„ horen. Gezien deze ervaring
moest het bestuur van TZ het vuur-
werkplan laten varen. -



Mensen en zaken
H eitje voor een karweitje.

Het kan gebeuren dat 0 dezer da-
geh een padvinder of- padvindster
aan de deur krijgt, die U vraagt:
„Meneer mevrouw kan ik
wat voor TJ doen?!" Natuurlijk is
er altijd wat te doen voor de jonge-
lui en in de meeste gevallen zullen
ze dan ook wel niet tevergeefs aan-
kloppen. Het doel van deze jaarlijks
terugkerende „werkwoede" is be-
kend en er zullen weinig woorden
aan behoeven te worden verspild.
Het is een prettige manier om voor
de duizend-en-een uitgaven, die de
padvinderij zich moet getroosten,
wat activa bijeen te krijgen. De
jongens en meisjes hebben dus geld
nodig en ze komen er voor uit dat
ze het niet bij elkaar willen bedelen.
Ze doen er wat voor!

Van de volwassenen wordt dan
ook verwacht dat zij het spel zullen
meespelen. De „goedkope werk-
krachten" afschepen met: „Ik heb
niets voor je te doen", is net zo ver-
Werpelijk als ze een „werk" opdra-
gen, dat hen kennelijk in hun zelf-
vertrouwen en besef voor eigen-
waarde moet schokken! Het is na-
melijk gebeurd dat iemand zei: „O,
een heitje voor een karweitje?
Mooi, leg die krant dan maar op die
tafel!" Deze werkzaamheid met
een kwartje honoreren betekent in
wezen: „Hoepel maar op, hier heb je
een kwartje!"

En ze hebben een goede daad ver-
richt denken ze. Ze hebben de
padvinderij gesteund. In werkelijk-
heid hebben ze een flinke jongen of
een meisje, dat de handen uit de
mouwen wil steken, teleurgesteld,
want met dit goedkope gebaar heb-
ben ze gezegd: „Ach, wat kan jij
nou eigenlijk? Schiet-nou maar op
en sloof je niet zo uit."

•Je kunt een kind niet dodelijker
beledigen dan zijn goede bedoelin-
gen in twijfel trekken en zijn kracht
onderschatten. Laat ze gerust een
werkje opknappen, een bel poetsen,
een afwas doen of een stoep schrob-
ben. Ze vragen er toch om ?!

Er zijn sommige volwassenen, die
naar de andere kant overhellen en
de jongens en meisjes dingen laten
doen, waar een grote kerel nog eens
een.paar keer om heen loopt, voor
hij er aan begint. Dat is nóg be-
.denkelijker, want zo iets gaat op

""kinder-exploitatie lijken. Het is
voorgekomen dat twee jongens een
hele morgen bezig waren een grote
schuur uit te mesten en de rommel
notabene nog moesten „afvoeren"
naar de vuilnisbelt, uiteraard enkele
malen __qp erf neer met een zeep-
kistje'op wieltjes!

Ook heeft men wel eens derge-
lijke kinderen laten sjouwen met
zware voorwerpen, waar, ze bijna
onder bezweken. Dan werd er hui-
chelachtig gezegd: „Je 'bent goed-
koop, hoor dat allemaal voor
een heitje!"

En zo'n twaalfjarige vent kon
v'vertrekken met z'n" kwartje en de

hele verdere dag geen pap meer
zeggen.

U ziet het: het lijkt moeilijk om
het juiste midden te houden!

Het nationale evenement van de
Paasvakantie „Heitje voor een kar-
weitje" vereist heel wat opvoedkun-
dig inzicht. Maar daar moet U ook
weer niet al te zwaar tegen aan. kij-

. i jen. U hebt ruimschoots voldoende
aan'wat gezond 'denken en sportivï-
teit! MOMUS

Concert in Hervormde Kerk
Op 18 mei zal,het Hervormd Kerk-
koor één kerkconcert geven in de
Herv. Kerk, waaraan tevens het pn-
langs opgerichte kinderkoor zal
medewerken. Solisten op deze avond
zijn A. Butter, hobo en L. Nelissen,
orgel.

Geslaagd voor examen
Gedurende de maand maart 1958
slaagden voor het praktijkdiploma
van de Vereniging van leraren de
volgende cursisten: mevr. G. Wil-
lemstijn, Engels; de heer W. Schoo,
Engels; mej. A. S. A. van Dijk, ma-
chineschrijven; mej. T. v. d. Wal,
machineschrijven; de heer A. den
Hollander, machineschrijven;, de hr
M. Boonzaajer, machineschr.; mej.
A. C. Sebregts, machineschrijven;
mej. L..- S. Liem, machineschrijven;
do heer J. Castien, machineschrij-
ven; mej. E. van Staveren, machi-
neschrijven; de heer E. -P. Soffner,
machineschrijven.

Inbraak in strandtent
In de nacht van zondag op maan-
dag is ingebroken in de strandcon-
sumptietent van de heer K.K. aan
het "Noorderstrand. Door het inslaan
van een ruit drong men de tent
binnen. De inbrekers beschikten
waarschijnlijk over een transport-
middel waarmee zij o.m. blikken
spritskoeken, dozen 'chocoladerepen
48 flesjes limonade en vijf kratten
bier vervoerden.

In conflict met een boom
Tweede Paasdag moest een auto op
de' Kostverlorenstraat bestuurt
door een inwoner van Rotterdam
scherp naar links uitwijken voor
een, aan de rechterkant van de weg
passerende wagen, die vermoedelijk
werd bestuurd door een Duitser. Bi;
zijn manoeuv,re om-;een botsing te
voorkómen 'kwam' de 'Rotterdammer
op het-j,trottoir terecht en reed te-
gen 'éèü booni. Hij liep geen letsel
op; "maar dé f wagen .werd zwaar,-be-
schadigd.

Sport on spet
„Zandvoortmeeüwen"
Programma saterdag 18 april:
140 , Zandv.m. 2-IJmuiden 4 16 u,
156 'Zv.m. adsp. a-HFC a ' 15 u.
184 Zv.m. adsp. c-EDO d 15 u.
212 Zv.m. adsp. f-Haarlem g 15 u.
228 EHS adsp. e-Zv.m. h 15 u.

Terrein Noord Akendam
Programma tsondag IS april:

Zandvoortm.-DEM
22 DCO 2-Zandv.m. 3
41 Zandv.m. 5-THB 2

17 u.
9.45 u.
9.45 u.

67 Zandv.m. 6-Bloemend. 6 9.45 u.
93 Zandv.m. jun. a-EDO b 9.45 u.

107 DIO jun. a-Zandv.m. b 14 u.
Ranglijst Zandvoortmeeüwen
De nederlaag van Hollandia tegen
Pumersteijn heeft West-Frisia weer
een stapje dichter bij het kampioen-
schap gebracht. Zaandijk raakte
nog meer in de put door een neder-
laag tegen TOG. Zandvoortmeeu-
wen behoeft nog maar twee punten
te behalen om aan de gevarenzone
te ontkomen.
De stand in deze af d. is thans:
West-Frisia (1) 18 12 5 l 29 46-21
Hollandia (2) 19 10 4 5 24 40-26
Purmerst. (4) 19 10 2 7 22 29-24
OWO (5) 18 9 4 5 22 35-29
HRC (3) 18 9 3 6 21 37-26
Watergr.m. (6) 19 8 l 9 17 35-30
Zandv.m. (8) 19 7 3 9 17 41-41
DEM (7) 18 7 3 8 17 31-36
WFC (9) 18 5 5 8 15 28-33
TOG (11) 17 4 5 8 13 33-45
Kennemers(lO) 17
Zaandijk (12) 18

4 3 10 11 27-32
3 4 11 10 19-58

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen 5 april:

HBC adsp. d-TZB a
TZB adsp. b-TYBB e

Uitslagen maandag -f april:
TZB 1-RCH 7
TZB 7-TZB .4
Velsen jun.-TZB jun.

Programma saterdag 12 april:
211 TYBB adsp. f -TZB b
Programma zondag 13 april:
31 TZB 1-Ripperda 3
63 Spaarndam 2-TZB 2
77 DSB 4-TZB 3
79 TZB 4-Bloemendaal 8

Zandvoortse Korfbalclub
De Zandvoortse Korfbalclub

3-4
0-2

1-3
0-2
2-9

15 u.

12 u'.
12 u.
12 u.
12 u.

was
gedurende de Paasdagen gastvrou-
we van de Arnhemse Korfbalclub
„Ontspanning na: inspanning".

Zaterdagavond was „Zomerlust"
tot de laatste plaats bezet toen het
cabaretgezelschap „De draaimolen"
de revue „Wij houden uitverkoop"
ten tonele bracht onder leiding van
Wil Kouw. :

Zondagmiddag- werd een wande-

ling naar Kraantje Lek gemaakt,
terwijl maandagochtend in 't sport-
park „Duintjesveld" twee vriend-
schappelijke wedstrijden tegen ON1
werden gespeeld.

Het tweede twaalftal van Z.K.C,
wist een 2-0 overwinning te behalen
door doelpunten van mej. P. van
Breukelen en Theo de Muinck.

Het eerste twaalftal van O.N.I.
verdedigde zich het eerste half uur
uitstekend, maar bleek hierna niet
tegen dé Zandvoortse overmacht
bestand. De 2-0 voorsprong ging
echter verloren toen O.N.I. na rust
de achterstand snel inliep. Het spel
ging gelijk op totdat een doelpunt
van M. Vlieland de beslissing
bracht. Een 3-2 overwinning voor
Z.K.C.

Een gecostumeerde wedstrijd tus-
sen de beide vriendschappelijke ont-
moetingen bracht nog enige warm-
te op de ijzige.vlakte. :

's Avonds vertrokken de gasten
naar hun woonplaats, nagewuifd
door hun Z.K.C.-vrienden. Het be-
stuur van Z.K.C, kan tevreden zijn
over dit paasweekeinde.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Afd. volleybal

Door <ïe onvolledige opkomst van
de speelsters- van- O.G. 3 heeft de
meisjesploeg OSS 2 de wedstrijd re-
glementair met 3-0 gewonnen.

Ondanks felle tegenstand hebben
de heren in de Blinkert hun meer-
dere moeten erkennen. OSS won de
eerste set, de anderen kwamen ech-
ter — met gering verschil — aan

de tegenstanders. Dé Blinkert is nu
kampioen .geworden! , '•

. Het programma voor de komende
week luidt:

Dinsdag 15 april: Meisjes OSS 2-
ÖVRA 3, 19.45 uurji i, ". ;i /:
Woensdag 16 april: Dames OSS 1-
WSH, 20.30 uur; ' ; -

Heren OSS-DWN, 20 uuv.

K.J.G. „Noord"
Na de eerste ronde voor de maand
april is de stand als volgt: -
1. IJ. van 't Hert
2. L. van Norden
3. G. van Veen--
4. E. Koper

5233 punten.
5099 punten
5073 punten
5070 punten.

Damnieuws
Ia een sterk gespeelde partij ver-
sloeg M. Weber voor de eerste maal
in deze onderlinge competitie de
hoofdklassespeler O. van Dijk, die
de titelhouder 1957: C. Draijer Jr.
het meest bedreigt. Draijer speelde
zijn partij tegen J. Hoogendijk re-
mise, zodat deze ontwikkeling hem
slechts één winstpuntje opleverde.
Uitslagen van woensdag 2 april:

R. Mulder-J, van Dijk 2-0
L. J. v.d. Werff-A. Höekema 0-2
C. Draijer Jr-J. Hoogendijk 1-1
O. van Dijk-M. Weber 0-2
G. ter Wolbeek-J. Schuiten 1-1
J.. Koper-D. Walter 2-0

K.J.C. „Zandvoort"
Woensdag j.l." speelde KJC Zand-
voort de tweede ronde -voor het
kampioenschap ... van de maand
maart. No. l werd J. - Versteege;
2. J. Uitzinger; 3. P. Paap Azn;
•4. G. Meijer. •;:• . , . -

IVOROL Elke tand een

Jaarvergadering
bestuurdersbond
J.l. woensdagavond werd in „Ons
Gebouw," door de Zandvoortse Be-
stuurdèrsbond de jaarvergadering
gehouden. Uit het jaarverslag van
de secretaris bleek dat het ledental
dat bij een der NW-organisaties is
aangesloten op 31 ' december 740
bedroeg. - . . • '

De verslagen van secretaris en
penningmeester lieten een optimis-
tisch geluid horen. De penningmees-
ter kon een voordelig saldo melden.
Besloten ; werd tot de aankoop'van;
een stencilmachine 'over te gaan.

Hierna werden 'de verslagen van
het NiV.V. t.b.c.-fonds en het Bu-
reau voor Arbeidsrecht uitgebracht.

In de kascommissie werden be-
noemd de heren J. van der Wolde,

C. Klinkert en L. H. Cohen. .
•De heer H. C.''Bakker, eerste se-

cretaris stelde zich niet meer. her-
kiesbaar. Zijn plaats werd ingeno-
men door de heer J. Kerver', terwijl
in de vacature werd voorzien" door
de benoeming van de heer-,.J. J.
Duwel. F. de Jong, 2e voorzitter .en
de leden H. Halderman en C. Blom,
werden bij acclamatie herkozen.

Feest voor - - * . w - . . . . - • - ~ -.- - . .
gemeente-ambtenaren , : . , : -
Zaterdagavond organiseert -dé ,.per-
soneelsvereniging*- van -gemeente-
ambtenaren . in-" „Zomerlust" een
feestelijke bijeenkomst.

-. Het programma vermeldt het op-
treden van de 'cabaretclub „Euter-
pe" van';de Vereniging van :;pplitie-
ambtenareh uit Amsterdam.

De directeur van de Rijkspostspaarbank

maakt bekend, i

dat de rentevergoeding op de spaarrekeningen m.i.v.

l januari 1958 werd verhoogd van 2,64% tot 3%

Bij de RPS gelden thans de volgende voorwaarden:
.'

rentevergoeding 3°/o ' } •

rentegevend maximum f 10 000

Op l januari 1958:

4800000 spaarrekeningen ,

f 1957000000 inleggerstegoed -

f 300000000 reserve

Spaarbankloketten op alle postinrichtingen
j • . - - - - ;- '-,. . ' - : ;" . ,

De. spaarbankloketten zijn iedere werkdag gedurende

de gehele diensttijd geopend • *

OS

OFFICIELEiMEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

•-.'-, _J3pree}cuur,i:burgemeester., j.- . :v.
De -iburgemeester ~. der ;:. gemeente-"
Zandvoort' > :zal zijn'-- eerstvolgend
spi-eekuur houden op woensdag 16
april 1958 's morgens-van 10-12 uur

DOKTERS-, ZUSTERS- en .
APOTHEEKDIENST .

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen-8 uur:
Doktoren: . _ . . '
Dr. Hi K. van Es
Kostverlorenstraat 4, telefoon 2058.
Zondag 13 november .
Dierenarts J. Hagedoorn
Heemsteedse Dreef 11, Heemstede:
telefoon 35521. . : . - ."-~ '''• "

Zuster S. M. de Wilde __________
Zeestraat 67, telefoon 2720.
Apotheek:

12 — 18 april: :.-..., = •
Apotheek Wijnne, . Haltestraat 8
Iedere avond vanaf 7 uur ea op
de zondag de gehele dag uitslui-
tend geopend voor recepten en
spoedgevallen. .. . . . . : ' .

P R E D I K B E U B T E N

Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 13 april • /

10.30 uur: ds. C. de Ru.• '-- . .
19 uur: dr. H. van der Loos, pred. '
te :Haarlém-N.; Jeugddienst. , • ...

De dienst.té Bentveld aangekondigd
voor 13 april, wordt gehouden op
20 april. . ' . . . .

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15 '
Zondag 13 april . . . . - ' , . . . .

10.30 uur: ds. H. Wethmar „uit '
Zaandam. . -. ' '

Het huis'in de duinen: ; - '
19.30 uur: ds. S. M.. A. Daalder
uit-Haarlem. • v -.- A ':-•, ?•'~•

Gereformeerde Kerk , . , - - . ! ';;:
: '

Julianaweg hoek Emmawee ;'..T ..„••,;;;;
Zondag, 13 april '-' - •"- . . . , ;&;- T ••••::

10 en 17 uur: ds. A.~ C. van^ood ~:':
-uit .Velsen.

Parochie OH. Agatha, Grote Krocht
Zondags H.H, Misseh^. pmtr'."7.30f < ,«'•
9 uur Hoogmis en 11 uur;! Loflonf,. "

„7 uur. ' '•••••«- •• •"".;'.'"'"%'"'•_;',-.'•;•••
-In 'de week H.H. Missen :pm"";7:

uur en 7.45 üür. Lof om 7.30:'uür7" -•'•"-•?

N«L Chr. Gcmeanfchapsbond----<~"-•-
Dinsdag 15 april i;--'', v. ^-^^^A'-^^ëA

3' uur: samenkomst in „Pnïel",
.. Zuiderstraat j3. -.-•-, .s-'^-'..'

Spr. H. Veldkémp, ^evangelist te
^ Den Haag.

Jehova's getuigen v ,
Woensdag 8 uur: Huisbijbelstu-

-die-' Koninginneweg 44.
„^Zondag 2-3 uur, Wachttorenatudle* -*i

Veilinggebouw Dorpsplein. -, ''

Humanistisch Verbond '- '
Zondag 13 april, 9.45 uur, 298 m
toespraak door mr. H. B. J. Was-,
lander over „Van denken verande-
ren". - •- ~\ -./" -+

Altijd gaaf huidj

POEDER 'ZALF'OLIE'ZEEP

Watergetijderi ,
H. W. L.W.-H.W. L.W. ' strand

april berijdbaar
13 11.49 7.- -- -.- 20.— 16,00-22.30
14 0.34 8.30 -13'.04 21.— 4.30-11. —
15 1.37 9.30 13,58 22.- 5.30-12.—
16 2.18 10.30 14.35 22.30 6.30-12.30
17 2.54 11.— 15.09 23.- 7.00-13.—
18 3.25 11.30 15.40 23.30 7.3Q-13.30
19 3.55 12.— 16.11 24.- 8.0Ö-14.—
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

Burgerlijke Stand
3—10 april 1958 ';; .

Geboren: Renate Brigitte, d.v. W.
G. de Joode en W. A. Kloosterhuls;
Anna Marina Jacoba, d.v. C. Sjjhui-i
ten en M. Drommel; Yblanda~ Anna
Louise, d.v. P. van der Veldt en A-
G. A, van* Room ; Johan, z.v. J. Drie-
huizen en, M. Keur; Karin, d.v. J.
Ouwerkerk en C.::Emous: • " .

V /Ondertrouwd: jFranciscus Corne-
lis Gerardus ^ertens en Hermine
Gertrude Elise -Maria Johanna Keis- '
lair; Frans Hugo Porsch eri Thea
'Luykx. .; ' ,

Getrouwd: Johah Charles Rek-
veld en Antonia Alida Maria van
der Linden; Wicher Hendrik Sloot-
heer en Marina Hendrika Halder-
man. .

Overleden: ̂ Helene. dez;Liser, oud
59 jaar; Blisabetlr Stoppelman, oud
58 jaar, echtgenote van van Tooren^
burg, Hendrikus Johannes. • i

Geboren .buiten ;• de gem. Zand- '
voort: Hendrik 'Harm Opheikens; , '
Evert Cornelis Spóelder, ' '

Puzzelxit in d« arond -
De mptorclub „Zandvoort" organi-
seert zaterdagavond 12 april een
puzzelrit voor ''auto's en. motoren.
De lengte 't jvan-.het, traject bedraagt :
40 km. De 'start "'vindt'; -om "9?i;uur ;
plaats, bij het clubhuis „De ' vïjver- • - . ,
hut" "aan de -Vondellaan.c, i •!'•„;,-:>.. ;a

• - • • _ : .-S:/r'. '.••:•••~?-•-;,'• ' '•?'•'.. ,.., ;.,
ZBB o^reis-T://; v- • - : ; ! , ; - , ' • ; • ; - • v -
De J.;jd.aTlijkséï; tocht ;,van de 'Zand- \'
voortse bestuurdersbond is vastge- v
' ' - ' - '

naar .- A

programma; staat--- ̂ v-^::



iPAMILIEBERICHTEN :"'

Dankbetuiging
Langs deze"'*' weg betuigen-r wij " óhze
hartelijke-dank voor de-:vele:.bewij-
zen ivant.: belangstelling ondervonden;
bij ons huwelijk; ;,.:a ,-. . - : .

- ;. - • - "-Dé :-heer en mevrouw
- ~~-''•••'• ' 'Pielhaü-Vërhagên.

Zandvoort; Dr. SniïtStraat^:,' '
Hotel , - ,Sonnehoeck" : - ' - ' - " •

Ned, Ghr, Bouw-arbeidersbqnd
; Afd.-Zandvoôrtr',... .-.-'• .

Vacantiebonnen verzilveren
Vrijdag; 1.1 april 8; uur :: : -;
bij W. Wardenier, Staringstraat; 9.

Klein en groot
• ' • • eten . . " _ ' ' ' ^'•••, -••'

:' v.di Wérff's brood

HEDEN AANGEKREGEN i ' f : . " .

Chinamatten
140 x 180, f 7,50 ,

Het Wonder van Zandvooft
Swaluëstraat 9; Telefoon 2418

Fantastisch!

750 gr. Schoudercarb. .v;.. 2,70
500 gr. Kalf slappen en

750 gram Gehakt h o h ƒ 3,50
500 gr Runderlappen en
500 gr. Gehakt h.o.h.., ...-'samen. 2,'50
250 gr Tartaar 1,10

Soeppakket 0,89
250 gr Prima gek worst 0,75
250 gr Bakbloedworst O,45
LUNCHPAKKET: Lever "en "Pèkél-

vlees of gek worst 0,89
KERKSTRAAT .14 ;-,. TELEE.v 2102

Het succes: van Slagerij Burger

NATIONAAL:«n INTERNATIONAAL BeKROOND

WEEKEND RECLAME

100 gr. snijworst *7Q *,4.
'-'^ *57 Cl

" 100 gr".', pèkelvlees OC
100 gr. lever

• s-. ; : • . . y - j , - - . ! . '

• Het allerbeste
vlees verkopen

tegen toch
aantrekkelijke

prijzen

Biefstuk Tartaar 1,10 250 gr.
;/- : ' ';. ONZE SPECIALE AANBIEDING

750 gr. fijne Ribiappen 3.10
Doorr. Varkenslappen 1.19 500 g.

WOENSDAG en DONDERDAG

500 gr, GEHAKT... 100 ;gr. pork
100 'gr. Saks. 49 ct

HAARLEM AMSTERDAM :. •

Haltestraat 3
ZANDVOORT

Ook U kunt
ZILTERDAGJtVOltp a.s

.kijken en luisteren naar

Toon Hermans
U ziet het op de beste plaats mét ; ' '

PHILIPS TELEVISIE
Bestel hederi bij ons Uw toestel. ' . '
COMPLEET GEPLAATST ƒ 198,35, rest in termijnen van ;ƒ 45,-.p.m.

* . :'.\'.'"..RA'DIO .("TELEVISIE 'SPECIALIST

, ; WONINGRUIL' V
••'" Rotterdam-Zandvoort
4 kamerwoning aan hoofd-
weg, huur ƒ 54,50 in'. ruil
voor 2 a 3 kamerwoning.
Adres: v.d. Vliet; Van Len-
nepweg 28-111, Zandvoort.

P E N S I O N GEVRAAGD
door fam. uit .Arnhem: best.
uit 'echtp,, d. 14 jaar, z. 9
jaar, van 2-16.aug. a.s.
Br. m. prijsopg. ond. nr.
22473 Boekh. D. Brouwer
en Zpon,- Postbus 148; Arn-
herri.''

GEVR. 2 kamers.m.• keuk.,
juni, 2 mnd mei-juni en of
juli. Visser, Nic. Beets-
straat 110, tel. '84476,: Am-
sterdam. , ;• . , •

Echtpaar zonder Icinderen
yr. y.a. 15 juni. tot l', aug,
slaap- en zitk., vrije keuk.,
bad, moet telf. aanw. zijn,
liefst m. tuin of terras, .in
goed gemeub. huis. Br.' m.
zeer duidelijke prijsopg. en
omschri ond. nr. 2801 bur.
v.d. Zandv. Courant. '

TE HUUR GEVR. door
oudere dame voor de mnd
juli gemeub. vrije zit- en
slaapk., • keuk. en w.c. alles
parterre • met uitz. op zee
of daar zeer dicht bij. Br.
m. inl. ond. nr. 2803 bur.
Zandv. Cour. .,.• •..

Erkend Philips servicedealér ' .'*"•'• • -'JLJL'ii '-" XTCr JLftOlOLL .
«oor radio eri'ftèlevisie" ':':' •^Kb'stvé.rlbïènstr.aai T'.-.-'-" 'Télèf.. 2534

Ontdek zélfui t
, de schoonhi üd.....

Ontdek zélf welk een plezier de schoonheid van de
Luxaflex jaloezieën U elke dag opnieuw biedt
De speciaal geharde Luxaflex Thermofort lamellen
behoudende jaren door hun veerkracht De afwasbare
plastic-banden rekken en krimpen "nief.

aluminium
jaloezieën

* -weren 's zomers de warmte en 's winters de kou
•*'•• talloze decoratieve kleurencombinaties

de gratis brochure of een detnonstnitie

Voor Zandvoort: .

J. DE VALK
'."' VAN KINSBERGENSTRAAT. 11, iel. 2962

Omwenteling op «tof zuigergebied
' ' '

.

:,de Jumbo «nelzuiger

&J:4SS^l- me, deze tantes i;be.
stofzute" d rdelcn biedt:

-•"'.£**1
.** " * .\ _ -_» nneii., . . «j^-;« . * • * , , > ,• ^

- ' « • f i i
.̂ T.>>-: cV l f

-,;i-n^-^, 'w..-.^-!» ^, w *•.«::;(.;;
Electro-radiOrteblinisch'-''bureauw ' ' H : ' i • < t;

- •J/KEUR,:;:»; f
''-linjii;' ;•.'.-. Burg.JEngelbertsstraat'i64i tel 2914

HET RIJDEND INFORMATIEBUREAU
vaji de ;.;..

NEDERLANDSE REISVERENIGING
komt.-pp MAANDAG. -14- APRIL' 'in;r.'ZANDVOORT
van 7 tot 9 uur-'s-, avonds .-v; -,;,-; . ; • . . . - :. ; - , •_.- ;-

STANDPLAATS R^DHMSPLEIN:
Volledige reisinlichtingen en boekingen mogelijk voor
alle reizen.
Aantal leden consulaat Zandvoort reeds J/35.

HUIS TE KOOP, waarv.
zeer mooie vrije étage,
bev. 5; kamers, allen gelijk-
vloers m. keuk., douche en
w.c.,. l min. v. stat. en str.
modv en geheel gerestaur.
in ruil voor onversch.. wat
vooi" woonruimte in' Zand-
voort. -Tel. 2858 of .br.":nr.
2805 bur. Zandv. Cour.'

"KISTEN voor 13 - mud
kolen a ƒ 20 per stuk. Ook
kisten v. verhuizingen. :?en
emigratie. Helgering Zand-
yoortselaan 39, télef. '-'.2837

TE KOOP: PERCEEL,
waarv. bov. vrij komt, 5
kam., keuk, ben. verh.voor
ƒ 700, vlak bij stat.
RERCELL, gel. bij Hoge-
weg, ben.huis komt vrij,

niet wöningrull. A'dam.
PERCEEL gel. bij'de Bre-
dêrodestr. m. gar., leeg te
aanv. .
GR. HUIS, 14 kmrs voor
alle doeleinden, gesch. vrij
te betrekken.
Weg. vertrek PLAT (ge-
stoff), 4 kmrs, keuk., gar.
is 4 mnd bewoond.
GR. BUNGALOW, sp. te
betrekken.
KL. BUNGALOW, aug. te
betr. 4 kamers, keuken,
gar., centr. verw.
WOONHUIS in Zandvoort
bev. 5 kmrs; gevr. Huis in
Haarlem of omg.
HUIS, 2 jaar oud, bev. 5
kmrs, keuk., gar. spoedig
te aanv.
BURGERWOONH., centr.
dorp, ƒ 4000,-, is verhuurd.
GROOT WINKELHUIS op
Ie stand, te betr. na overl.
HUIS in de dr. C. A. Ger-
kestraat met gar., 5 kmrs,
gr. zolder. Sp. te aanv.
MAKELAAR W. PAAP,

Hogeweg 17, telef. 2965

TE KOOP: 2-pers. eikenh.
LEDIKANT m. . Auping-
spiraal. Koningstraat 23

Gevr. 2 pers. OPKLAP- of
KANTELBËD. Van Osta-
destraat 10.

Wie kan z. sp. m. 'n werk-
loos gez. m. 6 kind. helpen
aan 2 pers. OPKLAPBED.
Br. nr. 2802 bur. Z, Crt.

Voor de betere

Huishoud-
handsclioenen

„LONDON-SUREGRIP"
DROGISTERIJ

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7 = tclef. 2327

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.

- Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

J. Th. KORT N.V.
vraagt voor haar filiaal te Zandvoort een

flinke verkoopster
met enige jaren ervaring in de textielbranche.

Sollicitaties persoonlijk • of schriftelijk Lange Veer-
straat 27, Haarlem.

GARAGE TE. HUUR per
14 : april., Kostverlorenstr.
'02,' telét "2180."

WERKSTER gev. 2 halve
-Jagen, dinsd.' en- vrijd. • 9-12
uur: -Tèuriisbioëmlaan .22'
bij bushalte Westerduin-
wëg Bentveld, -'tel. -265461". •

Belangrijke
meubilaire veiling

in opdracht van diverse principalen

op donderdag 12 apxil
's morgens 10 uur in Veilinggebouw

,iDe Witte Zwaan"
(Dorpsplein 2) .

w.o. diverse sïaapkamerameüb. met toebehoren, lin-
nenkasten, dressoirs, tafels, Engels rieten bankstel,
huiskamerameubl., boekenkast, clubs, archiefkast met
jaloeziesluiting, bijzonder geturate^ eetkamerameubl.
(Faber Hillen), 2^ grote dressoirs, geschikt v.bor pen-
sionbedrijf, schrijf bureau, 2 schrijfmachines, kinder-
commode, gordijnen, kleden, vele klein-meubelen,
20 TUINPARAS.OLS met standaards, . porselein, .en
glaswerk, 'gasfbrnuizen,-haarden,-tuinmeubelen, plm. 20
nouten klapstoeltjes. • • '
Voorts afkomstig van toonkamer en fabriek: nieuwe
.bankstellen, clubjes, haardfauteuiltjes, grote partij
nieuwe stoelen niet plasticzittihgj ronde blanke tafels,
barkrukken, miniatuurtjes, divanbedden enz.

Kijkdag woensdag 16 april van 2-9 uur
Inlichtingen dagelijks telefoon 2164. ' ' '

Nette: -WERKSTER'" gevrL.-
v, 2 ocht. en l hele dag'
p.w. Mevr. Weermeijer,
mr. Troelstras.tr. 25 (ach-
ter Brederodestraat).

WERKSTER gevr. v. liefst
2 ocht. p.w. v. 3 ' kamers.
Licht werk, ƒ 1,50 p.u.
Mevr. Citters, Zuidlaan la,
Aerdenhout.

NAAISTER gevr. v. kin-
derg. en kl. verstelw. Kost-
verlorenstr. 111, tel. 3226.

WERKSTER gevr. v. 2 of
3 ocht. p.w. Tel. 2689 na
7 uur.

MEISJE v. 9-12 u.
bïj : danie ̂  alleen. Aanm. v.
12 u. De Pavaugeplein 57,
telefoon 2244.

Gevr. nette HULP v.d.
huish. v. l of meerd. dgn.
p.w. Rustig gez. Oliestook,
gr. was buitensh. Loon:
ƒ 1,25 p.u. Wilhelminaw. 13

RINKEL VRAAGT
V.OOR DIRECT:

winkeljuifrouw
WERKSTER GEVR. voor
een ochtend p.w. Lefferts-
straat 33, .telef. 3766

HOUT

STATIONSPLEIN 13-15 - Tel. 3346

.Alle yqprkomen'de meiten... ruw, ge-: £
'schaard,!enrgèschaafa-gepïoègd hout'
voorradig.

Te koop: 4 p'its GASSTEL
m. bijbeh. emailletafel ƒ75.
Tjerk Hiddesstr. 6 flat 7.

Achtstaafs Velie GAS-
HAARDJE TE KOOP.
Br. nr. 2804 bur. Zandv.Ct

TE KOOP: vloerkleed, nw,
patroon Afgaan., 2x3 m.,
/..120,-; gasradiator ƒ 25,-;
2-pits gasstel Junker &
Ruh, z.g.a.n. ƒ 40,- 2 Au-
pings paars a ƒ 15,-. D. A.
Forma, Tjerk Hiddesstr. 2

TE KOOP in pr. st. zijnde
H.M.W. Bromfiets, Jon-
gensfiets, Herenfiets, hpu-
ten Strandkar voor kind
pl.m. 4 jr. Genestetstr. 15.

Autorijschool „Laurens"
l9idt ^pp fnSzorvlüglilioilfijkeJ.tyd'^.l£li ƒ B.-ypèri.uür^

w^'lï fl*. j, -. l • rtp; ^f' *.J • . 'llMfc ..--•' . *f *• ,* Jt ' •- ''--V ' ''l'̂ "" S~"' '."(•' ' '?"•' :' ' '••'~•'

Aanmelden: ZandvooÉtselaan 25
Telefoon '3556 .',' . ,.

KINDERWAGEN: te koop.
Piet .Leff ertsstraat 32.

Besch. jongedame 20 j.,
mulo- en middenst.dipl., re-
presentatief, huish. en za-
kelijk aangel. • rzoeWb BE-
TREjaCING ry^ 9^ .̂ in
huish.-bf-- zaak In g.- miljeu.
Ook Am. of Eng. fam. Per
15 apr. of l mei. Zaanen-
laan 49, Haarlem-Noord.

U weet 't toch!?

2O °/o korting
op alle stooxngoederen
mits gebracht en gehaald in ons filiaal
KERKSTRAAT 26!

" . • • • - ' - - . ' . ' 2 0 %
COSTUUMS ƒ 4,95. ... ƒ.3,96
MANTEL ƒ 4,95 ƒ 3,96
PANTALONS ƒ 2,10 ƒ 1,68
ROK ƒ 2,10 ƒ 1,68
Chemische wasser-ij •

KEYSER
'KERKSTRAAT 26 - TELEFOON 2653

A.s. zaterdag

Eein heerlijke Spijstaart voor f l;30
5 gróte Bitterkoeken voor f 0,75
250 gr. bijzonder fijne

Zandmoppen voor f 0,70
Vraagt onze bezorgers
naar deze speciale aanbiedingen!

Fa. H. van Staveren
Zeestraat 48 - Telefoon 2684

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

ZATERDAG 12 en ZONDAG 13 APRIL, 8 UUR

STOPOVER TOKYO
Robert Wagner, Joan Collins, Edmond
O'Brïen, Ken Scott, Sara Selby.

De Amerikaanse contra-spionnagedienst in hun
felle strijd met de onbekende daders.
Actie - Spanning - Intrige.
Cinemascope - Technicolor. Toegang 14 jaar.

DINSDAG 15 APRIL, 8 uur (slechts l dag)

De grote Obsessie
'Jarie Wyinan, Rock Hudson, Barbara
Rush, Agnes Moorehead en Otto Kruger.

Lloyd C. ;Douglas, de auteur van „De mantel",
brengt U wederom een fantastische film.
In technicolor. Toegang 14 jaar.

ZONDAGMIDDAG 13 APRIL, 2.30 uur
SPECIALE MATINEE
Wij presenteren U de komieken Bud Ab-
bott en Lou Costello in de dolkomische
film

R & C maken
schoon schip
Toegang alle leeftijden.

VRIJDAGAVOND 11 APRIL
Gereserveerd voor de donateursavond van
Ned. Hervormde Kerk.

• .. , r - _^

MAANDAG 14, WOENSDAG 16 en ' !'
DONDERDAG 17 APRIL..

Gereserveerd voor ".de Zahüvoortse Ope-
•' rettèvereniging.

Elke wiJIItli l ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 1*
%_,KERKSTRAJIT 9 ^ TELEFOON 2150 "̂



Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116.

HAARLEMSE
KWEEKSCHOOL VOOR

PEDICURE en
VOETKUNDE

Aanvang nieuwe cursus
half april. Offic. examen
onder ausp. v. Alg. Nederl.
Org. Voetverzorging.
Inlichingen en prospectus:
Zonnebloemlaan 6, Aer-
denhout, telefoon 26908.

HEEFT U IETS OP TE
RUIMEN?? wy kopen al'.e
soorten meubelen en inboe-
dels. Overal te ontbieden.
P. Waterdrinker, telef. 216'.'

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte ol
gebakken mosselen.
Tot 1.30 uur geopend.
Zeestraat 62 - Telef. 2263

100 °/o wollen
VAN WIJK
DEKENS f 37,75

Beddenmagazijn

W. H. KEMPER
Haltestr. 21, tel. 2119, 2344

de nieuwste
modellen

BROSSOIS
SCHOENHANDEL
Grote Krocht

Erkende

AUTORIJSCHOOL „ZANDVOORT"
Autorijles

17 Verhuur van Opeis Rekord
zonder chauffeur

THORBECKESTRAAT
Telefoon 3283

OLYMPIA ƒ 6.675,-
REKORD ƒ 7.450,-
CARAVAN ƒ 8.200,-

Off. dealer

UW OPEL STAAT KLAAR

VAN LENT, Heemstede
HEEMST. DREEF 203 RAADHUISSTRAAT 53-65

Telefoon 38810

ADVERTEERT
in de

ZANDVOORTSE COURANT

HoJk&S, $.o.uw.e.s
Annex CABARET EXTASE

Zandvoort
Het gehele jaar geopend

Gedurende de maand april
dagelijks 's avonds 8 uur:

Het Italiaanse dans- en
showorkest van

Pierre Obar
met zang van

MIRIAM MANNA.
(Voor het eerst in Nederland)

Afgewisseld door een
cabaretprogramma met
internationale artisten

*ZONDAGS MATINEE
met volledig avondprogramma

Uit voorraad leverbaar:

Philips dubbelspoor
Bandrecorder

ƒ 398,-
Eleetro-radio-technisch bureau

J. KEUR
Burg. Engelbertsstraat 64, tel. 2914

Wasmachines
BICO f 199,-
BICO AGITATOR ... ƒ 298,-
Langzame wasser!
A.E.G. .. • ƒ 265,-
KÖHLBR ƒ 225,-
BICO CENTRIFUGE ƒ 265,-
STRAALKACHELS ƒ12,95
ELECTR. RADIATOREN

ƒ38,-

Henk
Schuilenburg

De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Zijl-weg 63, Haarlem, tel. 15141

Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Vers
zorging van begrafenissen, ere*
malies en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Bredcrodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstr. 4, tel. 3131

Een Excelsior
stofzuiger

Nieuw model, prima zuig-
kracht ƒ 145 of ƒ 2 p.w.

Televisie Radio Specialist

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2499 Gem. geneesheer, Julianaweg la
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2345 Gemeente Secretarie
2069 Begrafenis- en crcmatie-onder-

neming J. de Itoode, Kerkstr.la
2424 Autobedröven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé, <

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

kZandvo"ortselaan 365
„^Renault service-dealer

2U5 Zandvoortse .Courant, G er ten-
bachs Drukkery, Achterweg 1.

IK HOU VAN
DEGRUYTER

want goede koffie is er zo voordelig l

In de oude koffie- en theezaak De Gruyter kun je al je vertrouwen
stellen wat de kwaliteit betreft. En de prijs ? Tien procent korting
maakt De Gruyter's koffie verreweg de voordeligste van alle!

voordeel i voordeel
tot en met

1 5 april '58
tot en met

15 april '58

Bij elke aankoop van 250 gram koffie
of 50 gram Oploskoffie '

een blikje Oploskoffie
van f. 2.36

voor slechts f. 1.50

i

t 2 potten
tomatensoep met rijst

samen van f. 1.16

voor slechts f.1."

* 10% KORTING DOOR
eigen importen

eigen expeditie
eigen fabrieken

eigen winkels

&<$

•ytf">i*> ..*v
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Adhtenweg l
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Giro 523344

Advertentieprijs:
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Jeugd op theaterplanken
Schouw van Hervormde jeugdgroepen in Monopole

Vrijdagavond j.l. gaven de Herv. jeugdverenigingen, afdeling Zand-
voort een donateursavond in theater Monopole. Ds. R. H. Oldeman open-
de de avond met een kort woord, waarna de aanwezigen gezamenlijk
Gez. 112 zongen.

Het eerste deel van het program-
ma werd bijzonder vlot afge-
werkt.

De padvindstera, die als gasten
de avond luister bijzetten! — wa-
ren het eerst aan de beurt. Zij kwa-
men met vaandels en trommels de
zaal binnen marcheren, waarna ze
op het toneel twee liederen zongen.
Trudy van Duijn kwam met haar
accordeon twee maal^op de planken.
Zij speelde La Comparsa en het
Bloemenlied. Rudy Trappel gaf een
heel gevoelige vertolking op de pia-
no van C. M. von Webers „Auffor-
derung zum Tanz". Het toneelstuk-
je „Hoe de paddestoel vrijgesproken
werd" werd door enkele kabouters
grappig gespeeld. „De nuttige
knecht" werd gebracht door de jon-
gensclub, maar die jongens konden
nog wel wat van de kleine meisjes
leren!

Het schimmenspel dat " hierna
volgde, was niet alleen een leuke
vondst, maar ook een groot succes.

Jannie Gebe danste Wals Nr. l
van Fr. Chopin. Hoewel zij tech-
nisch niet onaardig danst, moet er
nog heel wat meer „gevoel" bij ko-
men!

Elise Berton en Trix Brugman
dansten zeer verdienstelijk La Dan-
sa, een Tarantella van Rossini.

Het laatste stukje voor de pauze
was een zangspel, getiteld „Hebt U
nog emmertjes?" Dit nummer werd
opgevoerd door padvindsters en de
meisjesclub, die zich hier ontpopten
als voorvechtsters voor de „reklame
show". Een bekend wasmiddel was
er bij betrokken!

_, Het lekenspel „Gode gelijk", dat
ha de pauze werd opgevoerd door
leden van de „Vliegende Schotel",
was ook dit maal weer indruk-
wekkend. Het sympathieke van de-
ze jongelui is, dat ze heel was in
hun mars hebben en altijd anoniem
willen blijven. De vertolkers van
Adam en de satan moeten wij
zeker de grootste lof toezwaaien.
Adam gevoelvol en uitstekend van
intonatie, de satan geslepen en in
zijn mimiek en gebaren goed van
typering.
'Eva was een beetje stijf, waardoor
. de harmonie in het tegenspel met
Adam niet geheel en al bereikt
werd. Kaïn speelde niet onverdien-
stelijk. Hij belooft wel wat voor de
toekomst. Alleen zijn pruik was
geen succes. Abel had een kleine
rol, maar de jongeman, die deze fi-
guur uitbeeldde deed het lang niet
onaardig.

Eén ding moet ons van 't hart:
We vonden dit beslist geen opvoe-

Bouw gemeenschapshuis
Vrijdagochtend werd door de archi-
tect B. J. J. M. Stevens uit Haar-
lem aanbesteed de verbouwing van
de voormalige Wim Gertenbach-
school aan het Schoolplein tot ge-
meenschapshuis.

De handelsonderneming gebr.
Meijer uit Duivendrecht kwam als
laagste (van de 20 inschrijvers) uit
de bus met een bedrag van ƒ139.250.
De hoogste inschrijving was van
het aannemersbedrijf Sluiter te
Amsterdam voor een bedrag van
ƒ 188.000. De begroting was vastge-
steld op ƒ 168.000. De gunning
werd aangehouden.

Ongelukken
tijdens motortraining
Tijdens dé tweede training voor de
komende motorwedstrijden hebben
zich zondagmiddag op het circuit
vijf ongevallen voorgedaan, waar-
van twee ernstig. Drie rijders vlo-
gen resp. op de Hunzerug, nabi;
de Entos en voorbij de dennen van
het wegdek af. Hierbij deden zich
geen persoonlijke ongevallen voor

Ernstiger was de 24-jarlge Belg
Marcel G. L. Delsemme uit Spa er
aan toe, die met zijn Norton onder
aan de Hunzerug in volle vaart uit
de baan vloog en enkele malen ovor
de kop sloeg. Met een hersenschud-
ding en verwondingen aan de rug
moest hij met een ziekenauto naar
het Grote Gasthuis in Haarlem wor-
den overgebracht. De Haarlemmer
Van der Hulst maakte in de Tar-
zanbocht een val. Hij brak een
sleutelbeen en werd eveneens in het
Grote Gasthuis te Haarlem opgeno-
men.

ring, waar heel jonge kinderen bij
tegenwoordig moesten zijn! De fi-
;uur van de satan, hoe sober gegri-

meerd ook, was eigenlijk zo echt,
dat deze voor ouderen af min of
meer sinister aandeed, laat staan
voor de kleine kabouters, die hoog-
uit 6 tot 8 jaar zijn.

Dit mooie „tijdloze spel", zoals ds.
Oldman het kwalificeerde, is ook
alleen maar te begrijpen voor vol-
wassenen. Het ging over het leven
van het eerste mensenpaar na de
zondeval.
We zien met verlangen de volgen-
de uitvoering van „De vliegende
schotel" tegemoet. A.W.-T.

Gevleugelde toeristen
Twee vogels, zo groot als eenden
met lange rood gekleurde poten en
'n langwerpige kromme roodach-
tige snavel werden verleden week
door 'n inwoner van de badplaats
die langs het strand wandelde,
waargenomen. Hij had de beide
vogels hier nog nooit gezien.

De vederdos van de vogels was
zwart, waartussen witte strepen.
De vogels vlogen bij zijn nadering
op en doken onder in zee.

Volgens een vogelkenner betrof
het een tweetal papagaai-duikers,
een vogelsoort welke aan onze kus-
ten slechts zelden wordt gezien.

De vogels komen het meest voor
op de Shetland-eilanden, een eilan-

Trein in de hoogte
J.l. zondagmorgen is een baange-
deelte over de verhoogde spoorbaan
bij het station Heemstede-Aerden-
hout in gebruik genomen.

In de ochtenduren arriveerde de
eerste trein uit de richting van
Rotterdam. Bij aankomst van de
trein om vijf minuten over acht wa-
ren enige tientallen belangstellen-
den- — meest inwoners uit de. om-
geving van de Zandvoortselaan —
ter begroeting aanwezig.

Een gedeelte van het nieuwe sta-
tion werd tevens in gebruik geno-
men.

Voorlopig zullen de treinen uit
Haarlem nog de oude hulpbaan, ge-
lijkvloers met de overweg Heem-
stede-Aerdenhout, blijven volgen.
Over veertien dagen hoopt men ook
dit baangedeelte bovengronds te
kunnen leiden.

Na het gereedkomen van het via-
duct en het nieuwe stationsgebouw
zullen de opruimingswerkzaamhe-
den, het verwijderen van de rails
uit het wegdek en de spoorbomen,
nog wel enige tijd vergen. Men ver-
wacht echter binnen enkele maan-
den met het gehele project klaar te
komen.

Met de uitvoering van de opho-
ging van de spoordijk over een
lengte van circa 1900 meter werd
in de zomer van 1956 begonnen. Er
moesten in de nieuwe spoordijk
twee viaducten worden gebouwd,
een over de Zandvoortselaan en een
over de in aanleg zijnde westelijke
randweg.

Meifeest en buitendag
De plaatselijke afdeling van de

Vrouwenbond van de Partij van de
Arbeid besluit a.s. woensdagavond
het winterwerk met een bijeen-
komst in „Ons Gebouw". De agen-
da vermeldt o.m. bespreking van
het kindermeifeest en deelname aan

dengroep
land.

ten noorden van Schot- de „Buitendag" op
mei in Hilversum.

donderdag 8

Meeuwen overvleugelden D.E.M.
in vlot gespeelde wedstrijd

Zandvoortmeeuwen heeft een verdiende 3-1 zege op DEM uit Bever-
wijk behaald, nadat de rust reeds met een 2-0 voorsprong voor de
thuisclub was ingegaan.
Doelverdediger Grijmans was vervangen door Ter Wolbeek.

Voor een talrijk publiek werd in de
late middag — 5 uur — onder gun-
stige weersomstandigheden een vlot-
te wedstrijd gespeeld. Zandvoort-
meeuwen was iets sterker, het-
geen na 8 minuten spelen vruch-
ten afwierp. Het trio Castien-Ko-
per-Halderman zette een goede aan-
val op waarbij laatstgenoemde de
doelverdediger van DEM met een
keihard schot het nakijken gaf.

Met het Zandvoortse overwicht
was het hierna gedaan. De Bever-
wijkers beten fel van zich af, waar-
door het spel meer gelijk opging.
Na 'n half uur spelen kwam de
thuisclub meer in actie. Toch kwam
het tweede doelpunt nog onver-
wachts toen Jan Visser op zeker
twintig meter afstand de bal in de
linkerbovenhoek joeg (2-0). Het
laatste kwartier was geheel en al
voor Zandvoortmeeuwen, dat ver-
schillende fraaie kansen kreeg.Doel-
punten bleven echter- uit, want de
achterhoede van DEM wist van
geen wijken.

In de tweede helft probeerde
DEM direct na de aftrap de ach-
terstand in te lopen, een poging
welke door de Zandvoortse verdedi-
ging verijdeld werd. De voorhoede
van de thuisclub kwam verschillen-
de malen voor het vijandelijk doel,
maar slaagde er niet in door te bre-
ken. Jan Visser schoot voor open
doel in handen van de Beverwijkse
doelverdediger. Ook een schot van
Koning faalde.

In de 30e minuut kreeg Castien
in vrije positie de bal keurig door
Halderman toegespeeld. Hij wist
enkele tegenstanders te omspelen

U.* Mede.h4an.ds

(Leeft g,ewo.H.h,en.
En nou wil ik slapen.

Vrienden, toen ik zondagmiddag zijn kort afgebeten snauw: „Wat
j.!, een licht hazenslaapje genoot, moet je?!" trof me als een zweep-
achteroverliggend in m'n luie stoel, slag.
werd ik gewekt door de stem van Ik moest me even herstellen en
Leo Pagano, die onmelodieus aan- .om tijd te winnen zei ik: „Ik heb
kondigde dat het Nederlands elftal gisteren Eddie Constantine zien
voor de vierde maal het vijande- kleunen ......... 't was groots!" De
lijko net had getroffen. Jawel, het Majoor zuchtte in het telefoontoe-
was 'i-O voor Oranjeleeuwen, die stel en antwoordde: „Luister, m'n
zo juist aan een „walk over" wa- jongen, ik sliep!" Hij benadrukte
ren begonnen. het woord sliep uitsloverig nauw-

Ik kreeg plotseling een intense keurig. „O, ik ook!" zei ik, ver-
belangstelling voor alles wat met heugd een lotgenoot te ontmoeten.
voetbal te maken heeft en belde Ja, ik sliep en toen maakte een van
mijn goede vriend, de Meester op. de Oranjemannen 4 — 0. Toen belde
Ik vertelde hem dat Nederland van ik onze Meester op en tijdens ons
de geweldige Belgen ging winnen gesprek werd het 4 — l!"
en de Meester zei: „Vertel eens wat ,Ik 'sliep] ......... " Meer hoorde ik
nieuws, zeurkous! We hebben al ge- niet. Toen klik-klak en de verbin-

ik twee vrienden had verloren: De
slapende Majoor en de even later in
slaap gevallen Meester. „Gut,"
dacht ik bedrukt, „zijn we dan
werkelijk een volk van slapers?"
Het kon me opeens allemaal niets
meer schelen. Ik zocht het nummer
van Us Abe op en draaide dat. Het
dienstmeisje stond mij te woord.
Op mijn vraag of mijn Abe thuis
was, ze ze dat hij nog niet terug
van Deurne was gekomen en of ik
over een uurtje of zo nog eens wil-

wonnen!"
Ik ben het .bijna nooit eens met

ding was verbroken Ik kreeg
de indruk een vriend verloren te

de mensen, die — nooit van hun Ie- hebben en met deze kwellende ge-
ven een voetbal te hebben aange- dachte belde ik de Meester weer op.
raakt — spreken van „we" als ze „Met de Meester" o, ben
het over de Nationale elf hebben, jij het weer?! (Ik had nog niets
Ik preludeerde wat over dit onder- gezegd). „Ga weg, uilskuiken, het
werp door de telefoon, maar de
Cals-ondcrhorigc kwekte ongedul-
dig: „Ja, wat wil je nou van me,
idioot? Straks wordt het 5—O en
dan hoer ik er niks van. Laat me
nou met rust!"

Vrienden, het werd geen 5—O,

is momenteel 5—l en de onzen zijn
onstuitbaar!" Klik-klak weg
Meestei'.

Ik moet U zeggen, vrienden, dat
ik 't niet helemaal begreep. De een
sliep en de andere waakte bij z'n
toestel over het wel en wee van de

maar ik hoorde door de radio van „zijnen". Zijn Nederlands elftal, zo-
de Meester en natuurlijk door de als iedereen spreekt over ,Us Abe".
telefoon van mij, dat het 4—l was Nou, U hebt 't zeker wel gehoord:
geworden. Ik verontrustte hem met We wonnen met 7—2.
de opmerking dat de Belgen ge- Ik belde na de wedstrijd ónze
makkelijk konden inlopen. Hij brak Meester weer op (het krijgt mij
het gesprek af. ook te pakken alles is gemeen-

Ik" kreeg leedvermaak, Niet met goed). Onze Meester z'n vrouw zei:
de Belgen, niot met de Ollanders „Hij slaapt". „Dat kan niet!" gilde
en zelfs niet met de luisteraars. Ik ik. „Net was hij klaarwakker
kreeg gewoon leedvermaak met de toen het nog 5—l was." „Hij slaapt
.|. i- " -701 1*0 Tlr IP.PTÏA rfp hnnrn r»n

En daarom bolde ik de Majoor
op. Peze was uitermate nors en

.....sftew van Pagano

zei ze. Ik legde de hoorn op
de haak en draaide het nummer
van de Majoor. Ik forceerde een
wrang mopje en zei: „Met de fabri-
kant van de helmen zijt ge be-
reid het nog een keer met mij te
probceren. „Stik", zei de Majoor,
„nog iets van Uw orders, fabrl-
kant?" en de verbinding werd een-
zijdig verbroken. Ik staarde schaap
achtig naar de hoorn in m'n hand.
Ik stelde met aan zekerheid gren-
zende waarschijnlijkheid vast dat

in slaap gevallen

de bellen. „Ja, ik!" riep ik ver-
heugd. Om zeven uur belde ik Abe
weer. Het meisje beweerde dat hij
de boot moest hebben gemist, want
hij was nog steeds niet thuis. „En
z'n vrouw? " waagde ik bru-
taal. „Die is mee naar Deurne en
ook nog niet thuis. „O, die komen
dan wel samen thuis," zei ik
schrander. „U kunt gerust naar
Enschede komen en hier wachten",
zei het kind, net zo schrander als
ik. „Dank je, Filomeen," antwoord-
de ik, „mijn gemoedsrust is me
meer waard dan een reis naar En-
schede."

Ik trok m'n sportjasje .aan en
fietste in jeugdige overmoed naar
het huis van de Majoor. Ik belde
hard' en langdurig. Boven m'n
hoofd wei-d een raam geopend en
twee seconden later trof een afge-
keurde helm mijn hoofd heel on-
zacht. Ik bedacht een lelijk woord,
maar mijn geheugen werkte niet
normaal. Het raam werd gesloten
en aangezien ik de conclusie trok
dat de Majoor nog steeds niet mijn
vriend wilde zijn, besteeg ik mijn
fiets weer en zigzagde naar m'n
kosthuis terug.

Vrienden, ik ben daar in slaap
gevallen en heb nog een kater.

Als Us Abe thuis is, waarschuw
me dan. Ik moet hem spreken.

BARTJE.

;. sch. sch. o. C.B.B.B. (Kilt «huur schrteuwt
•m Cfti-Bwv

Bultwbljtt)

en plaatste voor de derde maal de
bal in het doel. 3-0.

De vreugde was maar van korte
duur, want een goede minuut later
profiteerde Appel van 'n te laat in-
grijpen van de Zandvoortse achter-
hoede en passeerde Ter Wolbeek
3-1.
DEM bleef volhouden, maar Zand-
voortmeeuwen gaf de Beverwijkers
geen enkele kans. Het bleef 3-1.

J.G.B.

Schoorsteenbrand
De brandweer moest zaterdagavond
omstreeks kwart over zes uit-
rukken voor een schoorsteenbrandje
in perceel Willemstraat 21. De
brand werd spoedig in de kiem ge-
smoord. De schade was gering.

Duin in vlammen
De brandweer moest maandagoch-
tend omstreeks half elf in actie ko-
men voor een felle duinbrand. Het
vuur woedde op het grondgebied
van de Amsterdamse Waterleiding
langs het talud van het Boogka-
naal, dat grenst aan het terrein van
de Kennemer Golf en Country Club.

De brandweer kreeg hulp van de
jeugd, die met de uitgereikte schop-
pen, goed werk verrichtte.

Brandweer en jeugdige vrijwilli-
gers konden echter niet voorkomen,
dat het vuur over een lengte van
ruim honderd meter en een breedte
van tien meter alle beplanting ver-
teerde.

Brand in badkoetsen
In een opslagplaats achter de Bre-
dcrodestraat nabij de Lijsterstraat,
eigendom van de strandpachter Jb.
T., ontstond zaterdagochtend om-
streeks half zes brand. De brand-
weer arriveerde spoedig en moest
met vier slangen het vuur bedwin-
gen. Zij kon echter niet voorkomen
dat 5 badkoetsen, welke nog wor-
den gebruikt voor het bouwen van
een zonnetaadterras, in de vlammen
opgingen. De oorzaak is waarschijn-
lijk, dat twee jongens een vuurtje
gestookt hebben. -^

Een vierde (plaats voor politie
Tijdens een op donderdag 10 april
j.l. in Bloemendaal georganiseerd
volleybaltoernooi van de Heem-
steedse Politiesportvereniging ter
gelegenheid van haar twintig jarig
bestaan, slaagde de Zandvoortse
Politiesportvereniging er in een 4e
prijs te behalen. De eerste drie
plaatsen waren voor de ploegen van
Alkmaar, Veenendaal en Wassenaar.
Een uitstekend resultaat, gezien
het feit dat de Z.P.S.V. sinds kort
deze tak van sport beoefent.
A.s. vrijdag zal door een elftal van
de Zandvoortse politie op het RCH-
terrein in Heemstede worden deel-
genomen aan een groot politievoet-
baltoernooi, dat eveneens door de
Heemsteedse politie wordt gcorga-
niseerd.

Jeugd voetbalde
in Paasvakantie
Het jaarlijkse Paasvoetbaltoernooi
voor de schooljegud is geëindigd
met een overwinning voor de voet-
ballertjes van de Mariaschool. Het
jeugdige elftal nam met trots de
hiervoor beschikbaar gestelde beker
in ontvangst. De winnaar van het
vorig jaar, de Karel Doorman-
school, bracht het ditmaal niet ver-
der dan de vijfde plaats.

De heer J. Ramkema, hoofd van
de dr. Albert Plesmanschool, reikte
donderdagmiddag in het clubhuis
van .Zandvoortmeeuwen' de prijzen
uit.
De totaal-uitslagen waren als volgt:

Afdeling D
U l o I 2 2 0 0 4 8 - 3
VGLO-school 2 1 0 1 2 6 - 4
U l o I I 2 0 0 2 0 1 - 8

Afdeling E
Mariaschool
Wilhelminasch.
Hannie Schaftsch. 7 3 2 2
Plesmanschool
Doormanschool
Julianaschool
Aerdenh. sch.ver.
Theo v. Eeghen-
instlt., Bentveld

7 6 l O 13 11- 2
7 3 3 1 9 11- l

9- 3
5- 3
2- l
2- v

7322
7241
7133
7034

8
8
8
5
3 1-14

7 O 2 5 2 1-11



FAMILIEBERICHTEN
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C. KOPER l
en g,

K. KOPER-KOPER • @ife
de dag te herdenken, dat zij
45 jaar geleden in het huwe-
zljn getreden.

Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen

Zandvoort, 17 april 1958
Koningstraat 79

Scheer-
apparaten
Alle merken.

Henk Schuilenburg
Gr. Krocht 5-7, tel. 2974

Belangrijke .

meubilaire veiling
in opdracht van div. principalen, op

donderdag 17 april
's morgens 10 uur in veilinggebouw

DE WITTE ZWAAN
Dorpsplein 2

KIJKDAG: morgen, woensdag 16
april van 2-9 uur.
Inlichtingen dagelijks telefoon 2164.

Kapsalon Eugène
voor de nieuwste kapsels en kleur-
spoelingen.
TELEP. 2068 - HOGEWEG 72

Sport Gffs spet

Ranglijst Zandvoortmeeuwen
De beslissing in afdeling West, Ie
klasse a is gevallen. Met een krap-
pe overwinning op Kennemers werd
West-Frisia kampioen. T.O.G. ver-
beterde haar positie met een 1-1
gelijk spel tegen Purmersteijn.

Zandvoortmeeuwen is met 19
punten thans buiten de gevaren-
zone.

De stand luidt:
West-Frisia (1) 19 13 5
Hollandia (2) 19 10 4
Purmerst. (3) 20 10 3
O.V.V.O. (4) 18 9 4
H.R.C. (5) 18
Zandv.m. (7) 20
Watergr.m. (6) 19
D.E.M. (8) 19
W.F.C. (9) 18
T.O.G. (10) 18
Kennemers (11) 18
Zaandijk (12) 18

9 3
8 3
8 1
7 3
5 5
4 6
4 3
3 4

l 31-
5 24
7 23
5 22
6 21
9 .19
9 17
9 17
8 15
8 14

11 11
11 10

•47-21
40-26
30-35
35-29
37-26
44-42
35-30
32-39
28-33
34-46
27-33
19-58

Zandvoortse Bridgeclub
Na de vierde wedstrijd van de der-
de competitie zorgde het koppel
heren Fabel-Polak weer eens voor
een verrassing. Het behaalde 63.69%
De voornaamste rivalen van dit
koppel, de dames Fabel en Polak,
behaalden maar 42.26%. De heren
Fabel en Polak tronen thans weer
op de eerste plaats met 220.22%.
Het hier genoemde dameskoppel
volgt met 219.90%.

In de B-lijn kreeg het koppel he-
ren Agsteribbe-Schutte 48.61%. Dit
koppel heeft nu 238.89% behaald;
op de tweede plaats volgt het kop-
pel heren Berrier-Wanna met
212.97%.

In de C-lijn traden verschillende
veranderingen op. Thans staat op
de eerste plaats de fam. Kerkman
met 224.57%, gevolgd door het da-
meskoppel Bos-Penaat met 212.56%
en . het dameskoppel Berrier-Stor
met 212.10%.

Ook in de D-lijn is nog niet te
voorspellen wie met het kampioen-
schap gaat strijken. Het dameskop-
pel Notterman-Schutte werd van de
eerste naar de vierde plaats verwe-
zen met een kleine achterstand
(0.11%) op no. 3, het dameskoppel
Claassen-Berkhout. Dit koppel be-
haalde 215.68%. De eerste plaats
wordt ingenomen dom- het koppel
heren Heuft-Schumm met 223.61^.
Hierna volgt 't dameskoppel Crok-
Snijer met 220.64%.

Zandvoortse Korfbalclub
Het adspirantentwaalftal trok za-
terdagmiddag naar Santpoort en
wist tegen Sport Vereent een gelijk
spel (1-1) te behalen. Het Zand-
voortse doelpunt werd door Rob
Loos gescoord.

Het tweede twaalftal bracht het
zondag tegen DSV 2 in Haarlem
ook niet verder dan een gelijk spel.
(1-1). Piet Bol zorgde voor ZKC
voor het enige doelpunt.

Damnieuws
Met in totaal 19 te spelen wed-

strijden ziet de stand in de kop-

Daar kunt u heen
Monopole

Dinsdag 15 april, 8 uur: film „De
grote obsessie"

Donderdag 17 april: gereserveerd
voor de Zandv. Operette-Vereni-
glng.

*
Hotel Bouwes

Dagelijks 8 u: Het Italiaanse dans-
en showorkest van Pierre Obar
met zang van Miriam Manna.

Zondags matiné.
*

Stadsschouwburg, Haarlem
Zaterdag 19 april, 8 uur: Haagse

Comedie met „Amphritryon"
Zondag 80 april, 8 uur: Haagse

Comedie met: „Toontje heeft een
een paard getekend"

Vrijdag 85 april, 8 uur: Toneelgr.
„Theater" met „Omzien in wrok"

groep (A) van de onderlinge com-
petitie er na j.l. woensdagavond als
volgt uit:
O. van Dijk, gesp. 15: —: 25 pnt.
C. Draver Jr, gesp. 17 —
A. Hoekema, gesp. 17 —
M. Weber, gesp. 17 —

24 pnt
20 pnt
18 pnt

K.J.C. „Noord"
De stand in de competitie van de
maand april is thans:
1. PI. Molenaar 10173 punten
2. H. Paap 10169 punten
3. J. Zwemmer sr. 9922 punten
4. W. Paap Ezn. 9887 punten

Judo- en jiu-jitsu-examens
De in Zandvoort gevestigde sport-
school Buchel heeft over de periode
maart en april judo- en jiu-jitsu-
examens afgenomen aan haar leer-
lingen. De uitslagen luiden als
volgt:
Politie. Judo gele band: v. Akooy,
Dijkstra, Mastenbroek, Methorst,
Schraa, Trommel.
Res. Politie. Jiu-jitsu Ie graad: J.
van den Bos, Visser, v.d. Meij, Klin-
kert.
Senioren.
Jiu-jitsu Ie graad: A. D. Koper,
D. Westhof, J. van Keulen, J. Vis-
ser.
2e graad: Th. de Muinck, K. Wes-
tenberg.
Judo, gele band: N. Heesemans.
Groene band: J. Fransen.
Blauwe band: N. van Fenema.
Jeugdjudo
ie gele slip: H. de Waart, J. Sant,
J. Tervooren; P. Homborg, R. Keu-
ning, R. Roos.
2e gele slip: R. Calbo, R. Stoutha-
mer, B. Kuyper, H. v.d. Wouden, J.
Steiner, B. Parreren, P. Auberlen,
T. Moen.
Gele band: R. Schutte, T. Schutte,
H. van Staveren, J. Molenaar, G.
Hoogvorst, V. Wolthuis, L. Keur,
Marja Wapstra.
Ie oranje slip: T. Sinte, M. 'Agste-
ribbe, R. van Gijtenbeek, R. Enge-
lander, Tineke Luijendijk, J. Gil-
tay, L. Hartogcnsis, D. J. Eertink,
D. Leeksman, W. Staring, J. Dou-
ma, T. Reyenga, E. Reen, E. Franse

Redacteur van De brigade
Tijdens de jaarvergadering van de
Koninklijke Nederlandse Bond tot
het redden van drenkelingen, die
zaterdag in Utrecht werd gehouden,
werd onze plaatsgenoot J. G. Bi-
senberger, voorzitter van de Zand-
voortse Reddingsbrigade, met alge-
menc stemmen tot redacteur van
het maandblad „De brigade" be-
noemd in de plaats van de afgetre-
den heer J. Vastenburg uit Utrecht.

telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2499 Gern. geneesheer, Julianaweg la
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2345 Gemeente Secretarie
2069 Begrafenis- • en crematie-onder-

neming J. de Roode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
22S1 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17. ,'
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 366
Renault service-dealer

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
bachs Drukker ,̂ Achterweg 1.

WARMTEMETER N.V.
vraagt voor het jaarlijks opnemen van meter-
standen in haar rayon Zandvoort gedurende 6
weken in juni en juli en 6 weken in augustus
en september

Gepensionneerd overheids- of
semi-overheidspersoneel

Brieven te richten aan: Warmtemeter n.v., af d.
personeelszaken, Schiedam, Postbus 179.

Burgemeester en wethouders van Zandvoort roepen
gegadigden op voor het PACHTEN gedurende het
badseizoen 1958:
a. van een standplaats voor een KAMPWINKEL op

het kampeerterrein „De Branding" gelegen aan de
Boulevard Barnaart;

b. van een gedeelte van het parkeerterreintje gelegen
aan de Oostzijde van het zuidelijk einde van de
Brederodestraat voor het exploiteren van een RIJ-
WIELSTALLING.

De inschrijvingen dienen, onder vermelding van de
aangeboden pachtsom, uiterlijk maandag 21 april 1958,
ten raadhuize, afdeling algemene zaken, te worden
ingeleverd.
Zandvoort, 14 april 1958

Burgemeester en wethouders van Zandvoort,
Van Fenema, burgemeester
W. Bosman, secretaris

Boekhandel-leesbibliotheek v/h „ESVE", Joh.
Sijtsma, zoekt zo spoedig mogelijk

jong meisje
voor de winkel. Pers. aanm. dagelijks ged. de
winkeluren. Tel. 2231.

GEVRAAGD per 15 mei a.s. een

WERKSTER
voor de Hannie Schaftschool aan de Herenstraat
tegen een weekloon van/ 37,66 en een WERKSTER
voor het Raadhuis (van 6 tot 9 uur 's morgens) te-
gen een weekloon van ƒ 22,71.

Schriftelijke sollicitaties vóór dinsdag 22 april te
richten aan de directeur van de dienst van Publieke
Werken, Raadhuisplein 4

P. Vijlbrief
Arts

Praktijk hervat
TE HUUR GEVR. door
oudere dame voor de mnd
juli gemeub. vrije zit- en
slaapk., keuk. en wc, alles
parterre met uitz. op zee
of daar zeer dicht bij. Br.
m. inl. ond. nr. 2901 bur.

Aangeb. 2 pers. OPKLAP-
BED m. 3 dl. bedstel zgan.
Dr. Gerkestraat 159.

Zo sp. mog. gevr. HULP
i.d. huish. v: hele of halve
dg. Hoog loon. Bluijs, Zee-
straat 46, tel. 2061.

Gevr. WERKSTER v. ocht.
of midd. ƒ 1,50 p.u. Aanm.
na donderd. Kostverloren-
straat 59, tel. 3752.

Gevr. MEISJE voor hele
of halve dg. Mevr. Vijl-
brief, Hogeweg. 43, tel.3355

WERKSTER gevraagd.
Weimarweg 8.

WIE VOND: TAMME
KRAAI? Beloning. Kost-
verlorenstr. 121, tel. 3490

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Zaterdag 19 api'il, 8 u.
Haagsche Com.
Amphitryon

Zondag 20 april, 8 uur
Haagsche Com.

Toontje heeft een
paard getekend

Vrijdag 25 april, 8 uur
Toneelgr. „Theater"

Omzien in wrok
Pr. ƒ 1,25 t/m ƒ 5 (a.i.)
Verk. op speeld. en 2 dg
erv. v. 10-3 u. Na 12 u.
tel. Coupons geldig.

Aangeb. (zonder woning-
ruil) 4 KAMERFLAT m.
badgel. te A'dam. Huur
ƒ 47,50 p.m. Br. nr. 2902
bur. Zandv. Courant.

Wegens de enorm
grote belangstelling

besloten wij tot het organiseren van een

allerlaatste
demonstratie-avond
met onze

,VITAMIN-PROFITA'
KOOKTOESTELLEN

op WOENSDAG 16 APRIL in gebouw „De
Witte Zwaan", • Dorpsplein 2, om 8 uur

Deze unieke Icookdemonstratie is ook voor U
een evenement van de grootste betekenis!
Een totale ommekeer op het gebied van de
kookkunst, die grote aandacht trok van radio,
pers en Huisvrouwenverenigingen.

Verzuimt niet detse leerzame en interessante
kookdemonstratie bij te vionen. Toegang gratis

A U T O V E R H U U R
Vaste dagprijs (onbep. rijden), langere term.
aaoz. kortingen. OpelRekord '58 Peugeot ,403'
6 pers. Chrysler Windsor

Ged. Oude Gracht 70, telef. 10454
„HOLIDAYS" - H A A R L E M

Vulsma's
POFFERTJES

en Holl. wafelen
Verkrijgbaar

Paviljoen Zuid
Firma Franssen

Kunnen ook ingepakt worden medegenomen

të***^ faZpp*

SE!!
elke <2 pakken SUPER TERROX

ZELFWERKEND WASMIDDEL
het beste in kwaliteit en altijd
het voordeligst in prys pefpak

een stuk CO-OP TOILET ZEEP voor halve

Gehakt

Iw "
CQ i Ofltbi/jtvwôt
Uü 150 gr.

39 f^HeCjelde^se
42 Rookivor»st
00 250 ^r.
ÖL - ,., ,

gesorteerde suikerwerk
w*™ ,00 *om heerlijke oude

Chocolade
Owblies _ _ . ^^

\ . AxAO -*****" ^^^^^^ ^^^^^^ ^™

24 WINKELS

Gids voor sociale wetten
Er is weer een nieuwe druk van
„De kleine gids voor de Nederland-
sö sociale .verzekering" verschenen.

In dit boekje zijn de voornaamste
bepalingen opgenomen van de On-
gevallenwet, do Zee-ongevallen-
wet, de Ziektewet, het Ziekenfond-
senbesluit, de "^Kinderbijslagwet, de
Noodwet Kinderbijslag kleine zelf-
standigen, de Irivaliditeitswet, de Al-
gemene Ouderdomswet, de Ouder-
domswet 1919 V.O.V.) en de Werk-
loosheidswet, uiteraard bijgewerkt
met de laatste wijzigingen. Wat bij
het ter perse gaan nog in behan-

deling was bij de Staten-Generaal is
in voetnoten verwerkt.

De Kleine Gids is verkrijgbaar
tegen de kostprijs van één kwartje
bij elke Raad van Arbeid.
Zeepost
Argentinië en Brazilië:

ms. „Uruguay Star", 15 april.
Australië: ss. „Orcades", 19 april.

Canada: ss. „Rijndam", 16 april.
Chili: via New York, 16 april.
Suriname: ms. „Oberon", 16 april.
Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:

ms. „Winchester Castte", 19 april.
Inlichtingen betreffende de verzen-
dlngsdata van poitpaketten geven
de postkantoren.

Antilliaanse postzegels voor
jeugdzorg
De postadministratie van de Neder-
landse Antillen zal binnenkort een
serie bijzondere postzegels met bij-
slag iiitgeven ten bate van de jeugd-
zorg.

De serie bestaat uit vier zegels,
waarvan de zegelbeelden vogels
vertonen, welke in de Nederlandse
Antillen voorkomen.

De prijs van een serie in Neder-
landse courant is ƒ 1,10.

De zegels zullen van 15 april a.s.
af aan de f llatelistenloketten - ver-
krljgbaar zijn.



59e jaargang no. 30 - Verschijnt dinsdags en vrijdags Opgericht in 1900 VRIJDAG 18 APRIL 1958

Redactie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per^nm hoogte

voor ZANÜVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland f 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Sprake van een misverstand?

ZHV-vimr ovesr vmizwerken
Bestuur logenstraft beweringen van Touring Zandvoort

In de ledenvergadering van de Zandvoortse Handelsvereniging, welke
op dinsdag 15 april j.l. in café-restauranl „Zomerlust" werd gehouden,
is uiteraard de min of meer trieste gang van zaken met de „Touring-
Zandvoort-vuurwerkserie" nog eens ter sprake gebracht.

In zijn inleidend woord sprak de
voorzitter, de heer H. Hildering,
reeds zijn misnoegen uit over de
publicatie, die de Stichting Touring
Zandvoort het licht had doen zien
en waarbij de Zandvoortse midden-
standsverenigingen „ten «laste werd
gelegd" niet voldoende of in het ge-
heel geen medewerking te geven
aan het plan van de Stichting om
in het seizoen vijf vuurwerken af
te steken.
De Zandvoortse Handelsvereniging
is wel degelijk bereid haar deel van
de medewerking bij te dragen
(ƒ 500,—) en de andere twee zus-
terorganisaties willen hetzelfde
doen, zodat uit het plaatselijke be-
drrjfsleven een totaal-bijdrage ge-
fourneerd zou worden van ƒ 1500,-.

De Zandvoortse Handelsverenl-
girig had echter verzocht het eerste
vuurwerk te doen plaatsvinden op
de avond van 6 mei, de openings-
dag van het 56ste Middenstands-
congres ,om deze opening op enigs-
zins feestelijke wijze te doen ge-
schieden. In de eerder genoemde
publicatie van de Stichting Touring
Zandvoort wordt het nu ^voorgesteld
alsof de middenstandsverenigingen
financiële medewerking weigeren.
„Dit is volkomen onjuist", aldus de
heer Hildering. „Wij zijn alsnog be-
reld tot een' gesprek, indien hier
misschien van een misverstand
sprake is". In genoemde publicatie
van de Stichting wordt gezegd dat
een financiële bijdrage van de zijde
der Z.H.V. achterwege blijft in ver-
band met de viering van het 50-ja-
rig bestaan vanjae vereniging, welk
feest grote kosten met zich brengt.
Alleen is „de eis" gesteld: het eer-
ste yuurwerk op 6 mei! De beide
andere verenigingen hebben zich
hier tegen niet verzet. Volgens de
heer Hugenholtz — aldus blijkt uit
een ter vergadering voorgelezen
schrijven van 27 maart j.l. — zou
„het reklamebureau" wél bezwaar
hebben gemaakt tegen het afste-
ken van een vuurwerk op 6 mei.
Enige tijd geleden heeft de voorzit-
ter van de feestcommissie, de heer
C. Schaap, een onderhoud gehad
met een vertegenwoordiger van de
Cats' vuurwerkfabrieken te Leiden.
Deze vertegenwoordiger vroeg of
„er nog iets gedaan werd op 30
april. De toedracht met de inmid-
dels berucht geworden vuurwerk-
serie kwam toen ter sprake, waar-
bij tot uiting kwam dat de door
Touring Zandvoort genoemde „re-
klame-vertegenwoordiger" en de
medewerker van de Cats' fabrieken
een en dezelfde persoon waren. De-
ze persoon zeide echter dat hij tot
zijn verbazing hoorde dat er van
zijn zijde bezwaar zou zijn ge-
maakt tegen een vuurwerk op 6 mei

Hier was, volgens hem, geen spra-
ke van! De heer Schaap informeer-
de vervolgens of de Cats' fabriek
dan wellicht — met voorbijzien van
Touring Zandvoort — met de mid-
denstandsvereniging zou kunnen
onderhandelen! Want er is wél geld!
Genoemde vertegenwoordiger bleek
hier niet direct afkerig van te zijn,
maar hij had liever nog een bespre-
king tussen het bestuur van Tou-
ring Zandvoort en afgevaardigden
van de ZHV en de andere vereni-
gingen. Nu dus geen bezwaar blijkt
te bestaan tegen een vuurwerk op
6 mei — althans niet van de zijde

Agenda
voor de openbare raadsver-
gadering op dinsdag 23 april
's avonds 8 uur.

1. Notulen.
2. Ingekomen stukken. -
3 Zesde wijziging van de salaris-

- en loonverordening 1955.
4. Kosten officiële ontvangsten.
5. Aanschaffing naaimachine enz.

ten behoeve van de afdeling
• voor v.g.l.o. van de Karel Door-

manschool.
6. Voorlopige vaststelling enz. rc-

keningen over 't dienstjaar '56.
7. Aankoop veegmachine ten be-

hoeve van de dienst van pu-
blieke werken. (Dit voorstel
werd in de raadsvergadering
van 25 maart j.l. aangehouden)

8. Aanleg parkeerterreintje
jl(Het huis in de duinen".

9. Rondvraag.

bij

van het reklamc-bureau — vraagt
men zich in kringen van de ZHV af
waarom Touring Zandvoort deze
bezwaren dan wel heeft gesugge-
reerd. Men blijft van mening dat
een vuurwerk op de avond van de
6e mei tot de mogelijkheden be-
hoort. Het wachten is thans op het
resultaat van de bespreking tussen
Touring Zandvoort, de Cats' verte-
genwoordiger en de feestcommis-
sie van de Z.H.V.!

Als gast-spreker richtte tot slot
van de avond, de algemeen secreta-
ris van de Kon. Ned. Mtddenstands-

bond, de heer J. Michels, het woord
tot de aanwezigen. Ofschoon de hr
Hildering zich in afkeurende zin
had uitgelaten over de opkomst
(rond 30 leden) zeide de heer Mi-
chels dat hij respect had voor de
afdeling Zandvoort, waar tenminste
nog ongeveer 20 % der leden op-
komt! Een cijfer dat in andere
(grotere) afdelingen dikwijls veel
lager is!

Onder de titel „Heeft de zelf-
standige ondernemer nog een
kans?" stak hij deze ondernemers
een hart onder de riem en hij be-
antwoordde de opgeworpen vraag
dan ook ten stelligste bevestigend.

Maar deze mensen moeten zich
dan ook geen minderwaardigheicls-
complex aanmeten, aldus spr. Zij
hebben altijd nog 85 % van de to-
tale distributie in handen. Met klem
waarschuwde hij ook tegen de z.g.
„bedrijfsblindheid". Men moet zijn
interessen voortdurend verleggen en
dikwijls bij anderen te rade gaan.
Zijn inleiding had nog een geani-
meerde gedachtenwisseling' tot ge-
volg, waarbij spr. de op hem afge-
vuurde vragen niet zelden op gees-
tige wijze beantwoordde.

H.W.

Z.O.V. speelde en zong

in goed verzorgde en vlotte opvoering

De Zandvoortse operettevereniging heeft op maandag 14, woensdag 16
en donderdag 17 april in theater Monopole de operette „Die Czar-
dasfürstin" van Leo Stein en Bela Jenbach op muziek van Bmmerich
Kalman uitgevoerd.
Dirigent was H. Kerkhoven, de regie was in handen van Kick Steen-
kist.

Het libretto van deze operette is
wel wat gezocht te noemen, maar
door vei'schillende spannende situ-
aties, die „soms zeer geestig1 zijn,
werd ons het gebeuren aanneme-
lijk gemaakt.

De muziek is melodieus en boeit
ons door een markante en effect-
volle rhythmiek.

De rolverdeling was in goede
handen en wij konden constateren,
dat er met veel ambitie is gewerkt
om deze operette tot een succesvol-
le opvoering te maken.

Sylva Varescu, de ongekroonde
koningin van de Hongaarse varié-
téwereld (Rie Sluijs) was in haar
spel en zang voortreffelijk, zij
speelde haar rol met veel charme.
Haar partner Prins Edwin Ronald
(Chris Overweg) wist zijn repu-
tatie als acteur en operettezanger
opnieuw hoog te houden.

Beiden verwierven met hun duet-
ten veel bijval.

Gravin Stasi, nicht van vorst Lip-
pert-Wylersheim (Wil Elzinga)
viel op door een vlot en gerouti-
neerd spel, vooral ook door haar
ô uidelijke uitspraak.

Graaf Boni (Henk Bol) de humo-
rist van het gezelschap, wist ons
steeds te boeien door zijn kostelijk
spel. Hij wist menigmaal liet pu-
bliek te doen schaterlachen.

Leopold Maria, vorst van Lippert
Wylersheim (Jan Hoogervorst) eu
Anhilte, zijn vrouw waren een paar
charmante personages, die een zeer
goede indruk maakten.

Verder waren de rollen in goe-
de handen bij Feri von Kerekes
iWim van der Moolen), die ons be-
sehaafd spel liet zien, Eugen von
Rohnsdorff (Jan Hekkers), Mac
Grave (Gerard van Koningsbrug-
gen) en Miksa (Jo Boonstra). Al
deze medewerkers vervulden hun
partij nauwgeze*.

De regie was bijzonder goed ver-
zorgd door de heer Kick Steenkist.
Bij alles viel een zekere discipline
op, die aan het geheel ten goede
kwam. De dirigent H. Kerkhoven
heeft met deze opvoering getoond
oen waardig opvolger van de vori-
ge dirigent te zijn. Hij lijkt ons
„the right man in the right place".
De Z.O.V. heeft hiermede bepaald
een goede keuze gedaan.

Kwart eeuw bij politie
.T.l. dinsdag was de korpschef van
de Zandvoortse gemeentepolitie,
hoofdinspecteur H. P. Huysman, 25
jaar bij de sterke arm.
De heer Huysman kwam in dienst
bij de politie in 's-Gravenhage en
vervolgens bij de P.R.A. In 1947
werd hij benoemd tot korpschef
van politie in Meppel. In december
1952 kwam de heer Huysman naar
de badplaats.

De balletten waren door Ferry
Zelvers keurig en smaakvol ver-
zorgd (het heren-ensemble met rok
en hoge hoed was uitstekend).

Annie • Weber, de bescheiden ac-
compagnatrice, vervulde haar taak
als gewoonlijk accuraat en met
enthousiasme.

Verder vermelden wij gaarne nog
de decors van Wim Sluys en de
soufleuse, Tony Schaap, die deze
niet geringe taak op haar nam.
De koorklank was correct en fraai.

Tenslotte noemen wij het Haar-
lems Operette-orkest, dat zich per-
fect van zijn taak kweet. Opmerke-
lijk goed waren Je blazers, mooi
van klank.

De Z.O.V. heeft met deze uitvoe-
ring een groot succes behaald!

Aan het eind van de avond wer-
den de belangrijkste medewerken-
den met bloemen vereerd.

JAC. BONSET.

Wij hebben deze
week, met zijn ver-
hoogde radio-aktivi-
leit waarvan de
kranten schrijven,
dat deze de grens
van het toelaatbare

heeft overschreden, troost gezocht
bij „Gargantua en Pantagruel", het
loerk van de 15e eeuwse Franse au-
teur Francais Rabelais in de voor-
treffelijke Nederlandse vertaling
van J. A. Sandfort. Geen geschrift
om in één adem uit te lezen, men
gaat zuiniger ademen in onze ver-
ontreinigde atmosfeer, maar een
oeuvre om in rond te dwalen en te
doorzoeken. Want Rabelais is al-
lerminst een administratief ge-
schoolde auteur die zijn bevindin-
gen rangschikt naar plaats en tijd.
Kabelais is een van die grote roe-
keloos handelende geesten, zoals
men die in elk land en elke eeuw
zij het spaarzaam, aantreft.

Grote, vechtlustige en spotzieke
geesten die (/esteund door een veel-
omvaltende kennis en een mateloze
potentie de voorgeschreven teefwij-
ze en codes van de samenleving
versmaden en opnieuw de essentie
van 't bestaan beleven.
Geboren op 'n kentering van tijden
doorbreekt Rabelais met zijn sa-
tyrijke geest de verstarring van
zijn eeuw en ontdekt opnieuw let-
terlijk en figuurlijk de functie van
het leven. Een functie die door
vooroordeel, benepenheid en mis-
verstand tot een aantal religieuze,
politieke en maatschappelijke ta-
boe's was teruggebracht.

Rabelais grijpt twee volksboeken
aan om zijn tijd te lijf te gaan en
tot de bast te ontpellen. Dat hij

voor zijn streven ;utar volksboeken
grijpt is niet zo verwonderlijk, Mj
wil doordringen, hij wil moralise-
'ten, hekelen en gispen. De middel-
eeuwse instellingen en grootheden
moeten het ontgelden. De Sorbonne,
het spraakwater der advocaten, de
onwetende medische brallers en de
politieke hansworsten die niet ver-uer zien dan hun neus lang is.
In Gargantua en Pantagruel krijgt
een wereld van bekrompenheid en
kortzichtigheid gestalte, de gestaltevan een reus op lemen voeten.

Rabelais heeft met de belevenis-&e)l ««»* zijn Gargantua en Panta-
gruel een periode uit de geschiede-
«« *« kaart gebracht die niet min-
oer dan de onze leed aan zelfge-
noegzaamlieid, onverantwoordelijke
politieke manipulaties en onver'
stand,

Nu in onze tijd, zou het moment
goed gekozen zijn voor een nieuween andere Rabelais. Voor een geest
die opnieuw onze maatschappelijke,
economische en politieke dogma's
%ou durven doorbreken. Die de vele
lijders aan de tijdgeest, de oudge-
barenen, de rassenschenners, de re-
clamevleiers, de beeldschermzieners
de ontzielde militaire instanties en
bureaucratische kloosterlingen uit
hun pij en koord, hun burele har-
nas zou jagen.

Een die zich meer zou bezighou-
den, evenals Rabelais, met de ener-
gie, de levenssappen van de mens
dan met het bouwsel dat hij om
zich heen heeft opgetrokken, een
kasteel in de wolken waarvan de
samenstelling van de omringende
lucht het organisme van de mens
bedreigd.

Causerie
ove? verdraagzaamheid
In afwijking van hetgeen eerder
was vastgesteld, wordt de eerstvol-
gende openbare bijeenkomst van de
gemeenschap Zandvoort van het
Humanistisch Verbond gehouden in
„Het huis in de duinen" op dinsdag
22 april.

Spreker op deze avond is de heer
A. Treurniet uit Den Haag over het
onderwerp „Verdraagzaamheid".

Declamator is de heer B. Hoge-
weg uit Nieuwendam.

Geslaagd
De heer W. P. F. H. de Graaff is
voor het kandidaatsexamen geolo-
gie te Leiden geslaagd.

aan de president-directeur der Nederlandse Spoorwegen,

dr. ir. den Hollander,

t.g.v. zijn bezoek aan Zandvoort aan zee

Weledeizeergeleerde Heer,
Er zullen weinig Nederlanders

zijn die de opbouw van de Nedcr-
landse Spoorwegen na de vernieti-
ging en verwaarlozing vanaf 17
september 1944 tot de vijfde mei
1955, niet dan met de grootste be-
wondering en waardering hebben
gadegeslagen.

Wat er verricht is heeft vele ma-
len stof gegeven tot het steken van
de loftrompet, en het Ere-doctoraat
aan U verleend, werd door velen in
de lande met vreugde ontvangen.

Juist omdat wij weten dat de
Spoorwegen, en daarmede ons land,
zo héél veel aan Uw doorzettings-
vermogen te danken heeft, maakt
het ons gemakkelijker Uw aan-
dacht te vragen voor enkele ver-
zoeken, waarvan de inwilliging ons,
forensen, zo .enorm veel ongerief
kan wegnemen.

Indien U zoudt kunnen
hoeveel malen in
halfjaar een trein

het
uit

nagaan
afgelopen
Zandvoort

niet volgens het vastgestelde sche-
ma is vertrokken, kunt U even zo
veel keer de teleurstelling en erger-
nis indenken van de vele gedupeer-
den.

Zo ook hedenmorgen. De trein
van 8.54 werd zonder vermelding
van oorzaak heel laconiek afge-

meld, zodat tussen 8.24 en 9.22 de
forensen .e.d. niet weg konden, en
de aansluitingen voor andere ver-
bindingen kwamen te vervallen.

Ons verzoek is tweeledig: Ie in-
dien een trein moet uitvallen, dan
een regeling te treffen met de doch-
teronderneming, de Noord- en Zuid-
Hollandse, vanaf station Haarlem
direct te telefoneren dat de naar
Zandvoort gaande bussen doorrij-
den naar Station Zandvoort, en wij
tieinreizigers daar gebruik van
kunnen maken.

2e al het mogelijke te doen om de
uursverbinding met de „enige bad-
plaats aan de Noordzee, welke per
trein te bereiken is" zo spoedig mo-
gelijk te veranderen in een half-
uursdienst, desnoods met een klein
treinstel dat pendelt vanaf Haar-
lem als tussendienst, met de konse-
kwenties van overstappen.

Weest overtuigd, dr. ir. den Hol-,
lander dat de Spoorwegen een
plaats bij ons inneemt, maar dat
door het vervullen van deze twee
verzoeken een nog grotere plaats
kan gaan innemen.

Inmiddels verblijven wij, met de
meeste hoogachting, namens velen,

J. H. HERMARIJ
Zandvoortselaan 20
17 april 1958

Keizerin in Zandvoort
Dezer dagen zal in de hal van het
raadhuis een derde serie foto's uit
het foto-archief der gemeente wor-
den geëxposeerd. De te exposeren
collectie heeft betrekking op het
strand- en badleven, visserij, kle-
derdrachten, dichterlijke ontboeze-
mingen van vroegere badgasten en
op het verblijf van wijlen H.M. Kei-
zerin Elizabeth van Oostenrijk
(„Sissi") te Zandvoort in de ja-
ren 1884 en 1885.

Ook vaor deze expositie getroost-
te de heer G. N. de Heer, archiva-
ris der gemeente Zandvoort zich
veel moeite. Van verschillende zij-
den, ontving hij daarvoor spontane
medewerking. Zo zorgden de heer
en mevrouw dr. A. Plaschke te
Zandvoort voor toezending van de
foto's van de Oostenrijkse keizerin
vanuit Wenen.
De expositie omvat ook enkele ge-
kleurde tekeningen van Gerard
Kerkhoff, alsmede enkele handge-
kleurde litho's.

Het raadhuis .s op werkdagen
van 9-12.30 voor een ieder toegan-
kelijk.

Lente in Kennemerduinen
Vrijdag 25 april a.s. 's avond 8 uur
hoopt de afd. Zandvoort van de
Ned. Christenvrouwenbond haar
maandelijkse bijeenkomst te nou-
den, ditmaal in de „Calvijnzaal" bij
de Gereformeerde kerk. Ir. E. C. M.
Roderkerk, directeur van de stich-
ting het nationale park de Kenne-
merduinen zal dan spreken over
„Lente in de Kennemerduinen". Hij
zal zijn causerie met lichtbeelden
illustreren.

Weekendles op racebaan
Zaterdag en zondag wordt op het
circuit van Zandvoort een coureurs-
cursus gehouden. De organisatie be-
rust bij de Nederlandse autoren-
sportvereniging.

Voor deze cursus blijkt van de
zijde van de vaderlandse automobi-
listen grote belangstelling te be-
staan.

Het maximum aantal deelnemers
(80) werd voor deze leer-dagen be-
reikt.

De cursus begint op beide dagen
's morgens om half tien. Tot een
der instructeurs van deze cursus be-
hoort de vroegere leider van de
Mercedes-renstal Alfred Neubauer.

Voor het publiek dat geïnteres-
aeerd is in de openbare lessen Is de
stenen tribune opengesteld.



Zakgeld voor gastheer
Gemeente vraagt voor officiële ontvangsten

f 1000 verhoging

Binnenkort zullen een tweetal
middenstandscongressen in deze ge-
meeute worden gehouden. Het coml-
té Buitenlandse Betrekkingen voor
het Midden- en Kleinbedrijf oi-ga-
niseert n.I. van 24 t/m 26 april a.s.
een congres van de Union Interna-
tionale de l'artisanat et des potites
et moyennes entreprises, terwijl de
Koninklijke Middenstandsbond een
congres heeft belegd op 6 en 7 mei
aanstaande.

In beide gevallen hebben de orga-
nisatoren B. en W. verzocht het
congres een officiële ontvangst te
willen bereiden.

Nu inmiddels het besluit is geval-
len om de Grand-Prix-wedstrijden
dit jaar te doen plaatsvinden, ligt
het in de lijn der verwachtingen,
dat ook bij deze gelegenheid een
officiële receptie zal worden gehou-
den.

In september van dit jaar zal
het korps reserve-politie 10 jaren
bestaan. Het ligt in het voornemen
van het college dit feit niet onge-
merkt voorbij te laten gaan, aange-
zien het in dit geval een korps be-
treft bestaande uit vrijwilligers, die
zich belangeloos ter beschikking
hebben gesteld.
Bij de vaststelling van de gemeen-
te-begroting voor dit jaar is met de
genoemde officiële recepties uiter-
aard geen rekening gehouden.
Voor dit doel werd een bedrag van
ƒ 1500,— uitgetrokken.

B. en W. vragen thans aan de
raad deze post „Kosten van repre-
sentatie" met ƒ 1000,— te willen
verhogen.

*
Het basissalaris van de comman-
dant van de vrijwillige brandweer
bedraagt momenteel ƒ 930,— per
jaar. Bij de vaststelling daarvan is
kennelijk rekening gehouden met
het feit, dat deze functie door een
gemeente-ambtenaar als nevenbe-
trekking werd vervuld.

Nu de thans met deze taak belast
zijnde functionaris zijn hoofd-
functie niet in dienst van de bad-
plaats vervult, geeft dit feit B. en
W. aanleiding het salaris nader te
bezien.

Gelet op de aan deze functie ver-
bonden grote verantwoordelijkheid
alsmede op de in vergelijking met
andere gemeenten van de grootte
van Zandvoort mede omvangrijker
taak van deze functionaris (men
denke aan het circuit, hetwelk in
de zomermaanden op het merendeel
der zondagen en ook op de train-
ingsdagen de aanwezigheid van de
brandweer vereist) stellen B. en W.
voor het basissalaris van voornoem-

Burgerlijke Stand
11—17 april 1958

Geboren: Gerrit Jan, z.v. R. Drie-
huizen en A. C. Koster; Leonardus,
z.v. l- Dsteiman en A. M. C,
Schaap; Cornelia Susanne, d.v. A.
J. ten Gaat en G. O. Groenendijk;
Ronald, z.v. J. van den Broek en A
Schrader.

Ondertrouwd; Sjouke Willem ter
Horst en Geïsche Johanna Klara
Nieland.

Getrouwd: Harm Frederik Rut-
gers en Marijke Schotanus; Marti-
nus Eland en Ina van Hamburg;
Evert van der Linden en Catharina
Hendrika Keur.

Geboren buiten de gemeente: Ge-
rard Willem Hofman.

verdwijnt door

de commandant te verhogen van
ƒ 930,— tot ƒ 1415,— per jaar.

Ht
ïet bestuur van de Stichting „Het

Huis in d"e Duinen" heeft B. en W.
verzocht de mogelijkheid te onder-
zoeken tot het scheppen van een
parkeerterrein aan de Herman Heij-
ermansweg.

Het bestuur acht het bestaande
jarkeerterreintje op het terrein van
iet tehuis te klein.

Naar aanleiding van dit verzoek
3 door de dienst van Publiek Wer-
cen 'n plan ontworpen voor de aan-
eg van een parkeerterrein voor 20

auto's naast de hoofdingang van het
;ehuis op de strook gemeentegrond
langs de Herman Heijermansweg.

De kosten van dit parkeerterrein-
Je worden geraamd op rond ƒ4300.

Dit plan is in de commissies van
Dijstand voor publieke werken c.a.
en voor de financiën besproken.
Eerstgenoemde commissie adviseert
niet tot deze aanleg over te gaan,
omdat de Herman Heijermansweg
de eerstkomende jaren toch niet

als verkeersweg dienst zal doen en
derhalve voorlopig zonder bezwaar
als parkeergelegenheid zal kunnen
dienen.

De commissie voor de financiën
daarentegen adviseert de Raad voor
te stellen tot de aanleg van het par-
keerterreintje over te gaan.

B. en W. delen de opvatting van
laatstgenoemde commissie en moti-
veren hun zienswijze door er de
aandacht op te vestigen dat het
parkeren op de Herman Heijer-
mansweg thans reeds niet zonder
bezwaren is.

Behalve de auto's van bezoekers
van het tehuis zijn daar des zomers
dikwijls vele auto's geparkeerd
waarvan de inzittenden op de duin-
helling aan de oostzijde van de weg
verpozing zoeken.

Dit schept voor de automobllis-
ten, die willen vertrekken meerdere
malen ongewenste situaties.

Bovendien is de aanleg van dit
terreintje toch noodzakelijk, wan-
neer de aanleg van de busweg een-
maal een feit zal zijn.

B. en W. stellen de raad daarom
voor reeds thans tot de aanleg van
dit parkeerterreintje te besluiten en
daarvoor een krediet van ƒ 4300,—
beschikbaar te stellen.

handen
ruw of schraal

(Adv.)

Wijziging bouwverordening
verzocht
Bij de gemeenteraad heeft de heer
C. Slegers (KVP) een voorstel in-
gediend tot wijziging van de bouw-
verordening. De wijziging beoogt in
de bouwwerken ook afvoerleidingen
van dubbel geasphalteerd eterniet
toe te staan.

Het raadslid wijst er in zijn toe-
lichting op dat dit soort buizen 50
tol. 60 pet goedkoper is dan de
thans in de bouwverordening voor-
geschreven ijzeren buizen.

Hij merkt hierbij op dat het eter-
niet materiaal vroeger wel door de
dienst van P.W. werd toegelaten
maar thans in de particuliere bouw-
sector niet meer wordt toegestaan.

Bij de bouw van E.M.M.-wonin-
gen wordt dit materiaal wel ge-
bruikt.

De heer Slegers staat op het
standpunt dat de gemeente er aan
moet medewerken de bouwkosten
zo laag mogelijk te houden. Het
moet niet zo zijn dat de voorschrif-
ten van de verordening alleen voor
particuliere bouwers gelden.

Vrijheid van de krantenman
onder een academische loupe

Wij hebben in onze krant meerdere malen de aandacht gevestigd op
vraagstukken die verband houden met dex journalistiek. De taak en de
verantwoordelijkheid van de man die in de krant schrijft. De ontwik-
keling die de krant in de laatste driekwart eeuw heeft doorgemaakt
en de plaats die deze in de moderne communicatiemiddelen inneemt
heeft haar ook binnen de universiteitsgebouwen en de collegebanken
gebracht. Hier bezint men zich op de taak van de krant en haar in-
vloed op de samenleving.

(Ingezonden mededeling)
Ter overdenking

De verkiezing voor de Prov. Sta
ten ligt al weer enige weken achter
ons en wanneer wij de balans op
maken, blijkt zeer duidelijk, dat
zoals de landelijke pers schreef, de
V.V.D. als de „grote overwinnaar'
uit de bus is gekomen.

De V.V.D. heeft dit bereikt, door-
dat zij in de loop der jaren een po-
litiek gevoerd heeft waarmede niet
slechts een bepaalde groep maar
het gehele Nederlandse volk, dat
door de eeuwen heen naar een zo
groot mogelijke vrijheid heeft ge-
streefd, is gediend.

Over enige weken staan de Ge-
meenteraadsverkiezingen voor de
deur en het is misschien wel goed
ons van tevoren terdege te be-
raden. Steeds hebt U de de houding
van de V.V.D.-fractie in de Zand-
voortse Raad kunnen volgen en U
zult ongetwijfeld uw oordeel hier-
omtrent hebben. Ook hierin voert
de V.V.D. een vaste koers, welke
men in Zandvoort zo toepasselijk
„recht door zee" noemt.

Wanneer U haar candidatenlljst
voor de komende verkiezingen be-
studeert, zult U zien dat ze bestaat
uit personen van wie qua ontwikke-
ling en maatschappelijke- functies,
een goed en verstandig beleid kan
worden verwacht. Een beleid dat
alleen het algemeen belang van
Zandvoort op de voorgrond zal
stellen, omdat geen van de kandi-

. daten gebonden is aan een of ande-
re plaatselijke groep,

ledere Zandvoortse ingezetene
geven wij dit ter overdenking; het

Het is zeker niet zonder belang
voor kranteman en lezer het pers-
bedrijf eens belicht te zien vanuit
het academische klimaat, de visie
vanuit de leerstoel. Enige weken ge-
leden heeft de oud-hoofdredacteur
van de Nieuwe Rotterdamse Cou-
rant, prof. mr. dr. M. Rooy, als op-
volger van prof. dr. K. Baschwitz,
zijn ambt als gewoon hoogleraar in
de leer van de communicatiemidde-
len aan de Universiteit te Amster-
dam aanvaard.

Ter gelegenheid van zijn ambts-
aanvaarding heeft hij een toespraak
gehouden die o.m. betrekking had
op de persvrijheid en de verhouding
tussen journalist en lezer. Uit zijn
redevoering laten wij hier enige
passages volgen.
In zijn rede, getiteld „De vrijheid
van de journalist" (welke in druk
is verschenen bij H. E. Stenfert
Kroese n.v. te Leiden) memoreerde
prof. Rooy ons enige recente con-
flicten tussen pers en overheid,
waarbij de pers in haar bestrijding
van het optreden van de overheid
steeds een beroep deed op de pers-
vrijheid. „In landen echter, waar
de vrijheid van drukpers constitu-
tioneel gewaarborgd is en door een
onafhankelijke rechter wordt ge-
handhaafd, dient men enigszins
zuinig te zijn met een beroep op
de persvrijheid en moet men dit al-
leen reserveren voor die gevallen
waarin hetzij de gewone wetgevers
het grondrecht dreigen te veron-
achtzamen, hetzij de rechter de
draagwijdte van de persvrijheid uit
't oog verliest, hetzij de uitvoerende
macht dit recht duidelijk schendt.

In vele gevallen wordt echter een
beroep op de persvrijheid gedaan,
waarin gepretendeerde rechten, zo-
als „the free access to news", of
z.g. voorrechten, zoals een plaats
op de perstribune van een open-
baar lichaam, in -het geding zijn,
rechten die moeilijk begrepen kun-
nen worden geacht in de persvrij-
heid, zoals die in ons land wordt
opgevat. Wel zou men kunnen stel-
len dat een behoorlijk overheidsbe-
leid, zo men wil een norm van be-
hoorlijk bestuur jegens de pers,
medebrengt dat dergelijke aanspra-
ken van de zijde der communicatie-
middelen door dé overheid moeten
worden erkend. Het is dan in de
eerste plaats de taak van het
lichaam dat controle op het betrok-
ken uitvoerende orgaan uitoefent,
om een dergelijk beleid en een der-
gelijk bestuur nageleefd te krijgen.
Van zulk een waakzaamheid zijn
gelukkig ook hier te lande voor-
beelden aan te wijzen.

Over de juridische grondslag kon
spreker kort zijn. E. Diemer heeft
in zijn in 1937 verdedigde proef-
schrift de staatsrechtelijke regeling
van de drukpersvrijheid in brede
zin geanalyseerd. P. Dresen heeft
zijn licht laten schijnen over de
vrijheid van meningsuiting, in zijn
iu 1949 verschenen disseratie.
Voorts heeft A. J. P. Tammes in
zijn -"pre-advies voor de Nederland-
so juristenvereniging van 1949 in
beknopt bestek de vrijheid van
drukpers tot de bodem gepeild.

Er is in het kader van de hier
geleverde - beschouwingen des te
minder aanleiding om dieper in de
zaak te treden, omdat prof. Rooy
geheel kan onderschrijven Tammes'
inzicht dat de strafwetgever hier
te lande, bij de opsomming van de
strafbare feiten die als voltooid -de-
lict door de drukpers kunnen wor-

rieeft beperkt, doordat alleen die
meningen worden getroffen, waar-
aan zich een element van geweld-
dadige actie of van opzettelijke be-
lediging verbindt. Geen journalist
behoeft zich dus in zijn vrijheid
van beroepsuitoefening door de des-
betreffende bepalingen van ^ ons
strafwetboek belemmerd te gèvoe-
len. Zulks te minder, omdat hij bij
tiet onthullen van misstanden, door
hem aan een bepaalde persoon toe-
geschreven, geacht wordt geen
smaadschrift te hebben gepleegd,
voor zover hij klaarblijkelijk heeft
gehandeld in het algemeen belang.

De nieuwe hoogleraar belichtte
uitvoerig de invloed van de levens-
beschouwing op het werk van de
journalist, alsmede van het persor-
gaan waarvoor hij werkt, en van
andere suggestieve krachten. De
journalist dient zijn onafhankelijk-
heid in alle opzichten te bewaren.
Ten aanzien van de wensen der le-
zers merkte spr. op: „Ook al is het
waarschijnlijk wel aldus gesteld,
dat de journalist zich in het alge-
meen richt naar de veronderstelde
opvattingen van de van redelijk-
heid vervulde middengroep van zijn
publiek, speelt de extreme rand-
groep der „onverdraagzaamste
abonnees" toch wel in zoverre een
rol dat in de nuancering van de for-

mulering dikwijls met deze groep
rekening zal worden gehouden; of-
wel zal er toch dikwijls een zekere
hang bestaan om de „lichtgewicht"
onder de abonnees ook te blijven
bekoren. Wetenschappelijk opgezet-
te en op hun resultaten geanaly-
seerde lezerskring-, luisteraars- en
kijkersonderzoeken zullen er toe
kunnen bijdragen dergelijke stereo-
type voorstellingen op hun werke-
lijkheidsgehalte te toetsen.

Het is duidelijk dat de journalist
van de hier aangeduide factoren
reeds zoveel invloed ondergaat, dat
het zaak voor hem is, zich niet
vrijwillig in situaties te begeven,
welke een individuele psycholo-
giscJie gesteldheid oproepen, die
hem voor allerlei, " meestal onge-
wenste invloeden vatbaar maken.
Juist omdat de journalist over zo-
veel relaties beschikt en moet be-
schikken, is er het gevaar, dat
daaruit te vaste bindingen voort-
vloeien. Een zekere mate van dis-
tantie blijkt dus altijd geboden,
omdat hij anders zijn bewegings-
vrijheid licht beperkt ziet.

In dit verband noemde prof.
Rooy als gevaren die de onafhan-
kelijkheid van de journalist kunnen
bedreigen o.m.: het lidmaatschap
van een politieke partij, het blij-

,vend verkeer in een meer of min
afgesloten sociale groep, het aan-
vaarden van functies op terreinen
die hij met zijn onafhankelijke
oordeel moet bestrijken, het schrij-
ven van advertentieteksten en het
bedrijven van soortgelijke reklame-
aktiviteiten. Een steun voor zijn
onafhankelijkheid zal de journalist
vinden in een doeltreffende regeling
van zijn sociale positie.

ZENUWRUST
Zwaarmoedige gedachten, tobberijen
en angstgevoel worden verdreven door
MIJNHARDT'S ZENUWTABLETTEN
Versterken het zelfvertrouwen en
«temmen U weer moedig en rustig.

Mensen en zaken
Op de grens van twee werelden.

Vroeger had men vrij strenge win-
ters en hete zomers, gelardeerd met
een lieflijke lente en een weemoe-
dige herfst. De natuur in de jaar-
getijden paste zich aan bij de ka-
lender, er was verscheidenheid.

Nu is dat niet meer zo. In het
politieke- en economische leven van
alle dag zijn wij er langzamerhand
mee vertrouwd geraakt dat de'dln-
gen de onmiskenbare kentekenen
van de eenvormigheid gaan dragen.
Wanneer de natuur de jaargetijden
gaat nivelleren, wringen wij ons in
boze bochten, ofschoon wij er aan
zullen moeten gaan wennen dat het
klimaat boven ons bekoorlijk stukje
Rijn-^aanslibsel — zoals ons land
eens genoemd is door 'n korporaal-
schilder uit de vorige wereld-oorlog
— half-zacht is. En de spreek- en
zegswijzen, ontleend aan de agra-
rische wensen en gewoonten, zullen
wij moeten laten varen. Klaarblij-
kelijk is het complex van klimato-
logische verschijnselen in geen en-
kel opzicht meer geïmponeerd door
de uitdrukking: „Een droge maart
en een natte april zijn de boer z'n
wil". Wat nu gebeurt schijnt louter
toeval te zijn, er is geen bepaalde
lijn in het weer, of het zou moeten
zijn de lijn van het midden tussen
paksneeuw en tropische regens.

Misschien zeggen sommigen van-
daag wel: De winter is opgehouden,
want 't regent. Maar dan is de win-
ter toch wel een volle maand te laat
opgehouden. Wij vergeten snel,
maar het heeft in Maart nog ge-
sneeuwd! En nu voelt de mens zich
onzeker worden. Hij twijfelt zeer
aan de goede wil van het klimaat.
De meesten tobben met de kwellen-
de gedachte dat de winter van nu,
zonder onderbreking van lente,
overgaat in de zomer van straks.
En of daar veel verschil in zal zijn,
mag worden betwijfeld. Er worden
dekke dingen gedaan, want de men-
sen willen nu eenmaal 'n lente met
een show van bloemen en groene
blaadjes, zoals Wim Kan eens heeft
gezegd in een legendarische radio-
uitzending. Wij mensen van 1958
leven op de grens van twee werel-
den: De een aarzelt tussen trui en
sporthemd en de ander voelt zich
heen en weer geslingerd tussen de
grauwe werkelijkheid en het beeld,
dat de televisie daarvan geeft in de
huiskamers.

Men gaat sigaretten kopen en
zegt tegen de meneer achter de
toonbank: „Het duurt lang met die
kou dit jaar. Zo iemand vergeet dat
hij altijd in de kou heeft gestaan.
Zonder het misschien te weten. In
de heetste zomer kan je in de kou
staan. Als straks" Touring Zand-
voort geen vuurwerk meer geeft,
staan wij in de kou. De wereld-zon-
der-vuurwerk zal' op ons een belab-
berde indruk maken. En de voor-
spelling dat er. na regen zonne-
schijn komt is op zichzelf niet ge-
weldiger dan de prognose dat Zand-
voort-zonder-vuurwerk ten gronde
gaat. En toch zullen wij er aan
moeten geloven: Er zal een zomer
zonder vuurwerk komen, want de
dingen zijn nu eenmaal onderwor-
pen aan de wet, die ons thans reeds
vanwege het weer wordt opgelegd.
Zeker, zelfs het verenigingsleven
kent geen lente meer.

U moet eens opletten hoe somber
de wereld is zonder vuurpijlen en
sterren en ballen. MOMUS

Sport en spel
„Zandvoortmeeuwen"
Uitslagen zaterdag 12 april:

Zandv.m. 2-IJmuiden 4 3-3
Zandv.m. adsp. a-HFC a 1-3
Zandv.m. adsp. c-EDO d 3-0
Zandv.m. adsp. f-Haarlem g 2-3
EHS adsp. e-Zandv.m. h
Bij stand 1-3 6 min. voor tijd ge-
staakt.

Uitslagen zondag 13 april:
Zandvoortm.-DEM 3-1
DCO 2-Zandv.m. 3 0-2
Zandv.m. 5-THB 2 1-3
Zandv.m. 6-Bloemendaal 6 4-3
Zandv.m. jun. a-EDO b 4-2
DIO jun. a-Zandv.m. b 1-7
THB jun. a-Zandv.m. c 0-5

Programma zaterdag 19 april:
120 Zandv.m. 3-SAC 2 16 u.
127 Hillegom adsp. a-Zv.m. a 15 u.
138 ETO adsp. a-Zv.m. b 15.30 u.
153 Hillegom adsp. b-Zv.m. c 15 u.
166 ETO adsp. b-Zv.m. d 14.30 u.
171 HFC adps. f-Zandv.m. e 15 u.
204 Zandv.m. adsp. h-RCH m 16 u.
Programma zondag 30 april:

Voorwedstrijd welpen 13.30 u.
Zandv.m.-De Kennemers 14 u.
WB 2-Zandv.m. 2 12 u.

21 Zandv.m. 3-RCH 6 9.45 u.
Vriendschappelijk:

Zandv.m. 4-Vermaat l 12 u.
Zandv.m. 5-Zandv.m. 6 9.45 u.
Beide wedstrijden op terrein aan
Van Lennnepweg.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
De bijeenkomst van leiders van de
Kennemer Turnkring verenigingen
met hun technische commissies,
werd vastgesteld op zaterdag 3 mei
om 4 uur bij Brinkman te Haarlem.

Zowel voor jongens, meisjes, da-
mes als heren worden door de Ken-
nemer Turnkring keurkorpsen sa-
mengesteld. De definitieve samen-
stelling zal plaats vinden op 20
april a.s. in de H. P. v. d. Ley-

1-2

0-5
7-0
0-2
7-2

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen zaterdag 12 april:

TYBB adsp. f-TZB b
Uitslagen zondag 13 april:

TZB 1-Ripperda 3
Spaarndam 2-TZB 2
DSB 4-TZB 3
TZB 4-Bloemendaal 8

Programma zaterdag 19 april:
169 TZB adsp.a-Hoofd. boys a 15 u.
Programma zondag 20 april:
27 TZB I-Schoten 4 12 u.
68 TZB 3-Concordia 5 14 u.
73 Spaarndam 4-TZB 4 14 u.
Wanneer TZB 3 wint en RCH ge-
lijk speelt kan TZB 3 a.s. zondag
kampioen worden. De stand boven-
aan luidt:

TZB 12 24
RCH 10 12 28
Renova 3 12 15

In deze afd. moeten 16 wedstrijden
worden gespeeld.

Zandvoorfse Korfbalclub
Zaterdagmiddag speelt het adspl-
ranten twaalftal in het sportpark
Duintjesveld om 3.15 uur tegen
Oosthoek b.

Na verscheidene weken rust —
alle leden waren nog .niet medisch
gekeurd — komt het eerste twaalf-
tal zondagmiddag weer in actie.

Vastgesteld werd de ontmoeting
tegen Oosterkwartier 4. Deze wed-
strijd moet winst opleveren, anders
dalen de kampioenskansen aanzien-
lijk. De wedstrijd begint om 13.45
in het sportpark Duintjesveld.

Het derde twaalftal trekt 's mor-
gens naar Haarlem om DSV 2 te
ontmoeten.

K.J.C. ,.Zandvoort"
Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zand-
voprt de derde ronde voor het kam-
piôenschap van de maand' april. ,
No. l werd J. Uitzinger; 2e. J. Ver-
stéege, 3e. P. Paap Azn, 4ê. D. Vis-
ser Jr.

Daar kunt u heen
Monopole

Vrijdag 18 april, 8 uur: film ,Op
het spoor der verdwenen vrou-
wen".

Zaterdag 19 april, 8 uur: idem.
Zondag 9.0 april, 8 uur: idem.
Maandag 21 april, 8 u.: film „Het

Donkozakkenlied".
Dinsdag 22 april, 8 uur: idem.
Zondag 20 april, half drie: film

„Indianen van de slangenrivier".
Woensdag 23 en donderdag % april

gereserveerd voor de toneelver-
eniging „Op hoop van zegen".

*
Hotel Bouwes

Dagelijks 8 u: Het Italiaanse dans-
en showorkest van Pierre Obar
met zang van Miriam Manna.

Zondags matlné.

Stadsschouwburg, Haarlem

Zaterdag 19 april, 8 uur: Haagse
Comedie met „Amphritryon"

Zondag 20 april, 8 uur: Haagse
Comedie met: „Toontje heeft een
een paard getekend"

Vrijdag 25 april, 8 uur: Toneelgr.
„Theater" met „Omzien in wrok"

Veertig kilometer puzzelen
Aan de j.l. zaterdag door de motor-
club „Zandvoort" georganiseerde
avondpuzzelrit over een afstand
van 40 km over goede xwegen heb-
ben slechts 22 rijders deelgenomen.

Er vielen flink wat strafpunten.
De volgende deelnemers ontvingen
een prijs:
Motoren: 1. I. C. den Boer, 21,i
straf p.; 2. J. Veen, 228 straf p.; 3.
G. H. van .Marselis, 232 rstrafp.
Auto's: 1. JTh. v.d.' Putte, 17 straf-
punten; 2. J. de Gier, 209 strafp.;
3. P. Hoogenboom," 212 strafp.



FAM1LIEBERICHTEN

Heden overleed plotseling, na
voorzien te zijn van het H.
Oliesel, onze innig geliefde
zuster en tante

HENRICA DEKKER
in de leeftijd van 73 jaar.

Uit aller naam,
L. A. Koch-Dekker

Zandvoort, 17 april 1958
Grote Krocht 26a
De H. Uitvaartdienst heeft
plaats op zaterdag 19 april
v.m. 10 uur in de Parochie-
kerk St. Agatha te Zand-
voort, waarna de begrafenis
op het R.K. Kerkhof aldaar.

Rozenkransgebed vrijdag-
avond 7.30 u. in de Parochie-
kerk.

Enige en algemene hennis-
geving.

Dankbetuiging
Voor de vele hartelijke bewijzen
van deelneming, ondervonden tij-
dens de ziekte en bij het overlijden
van onze geliefde vrouw, moeder,
behuwd- en grootmoeder

MEVROUW S. M. KONING
geb. van der Mije

betuigen wij hiermede onze harte-
lijke dank. In het bijzonder aan de
weled. zeergel, heer ds. Oldeman,
de weled. zeergel, heer dr. van der
Meer, Zr. Annie Langeveld en Zr.
Annie Zwemmer.

E. Koning.
Zandvoort, 18 april 1958
Haltestraat 44

Dankbetuiging
Hiermede betuigen wij onze harte-
Hjke dank voor de vele blijken van
belangstelling bij ons 25-jarig hu-
welijksfeest ondervonden.

Fam. Th. de Muinck
De Genestetstraat 11

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 8 uur:
Doktoren:
Dr. J. van der Meer
Julianaweg la hoek Kostveiloren-
straat, telefoon 2499.
Zondag 20 april
Dierenarts J. Westerman
Leidsevaart 74, Haarlem, tel. 12111.
Wijkzuster:
Zuster M. E. Niezen
Van Lennepweg 42, telefoon 2382.
Apotheek:

19—25 april:
Apotheek-• Kerkhoven,•• Zeestr. 71.'
ledere avond vanaf 7 uur en op
de zondag de gehele dag uitslui-
tend geopend voor recepten en
spoedgevallen.

P R E D I K B E U R T E N

Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 20 april

10.30 uur: ds. R. H. Oldeman.
Bentveld:

10.45 uur: mej. ds. W. H. Buijs.
Het huis in de duinen

19.30 uur: ds. R. H. Oldeman.
Jeugdkapel in „De witte zwaan"

10.30 u.: mej. E. M. Hoogland.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 20 april

10.30 uur: ds. J. Heidinga uit
Haarlem.

Gereformeerde .Kerk
lulianaweg hoek Emmaweg
Zondag 20 april

10 en 17 uur: ds. A. de Ruiter.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zondags H.H. Missen om 7.30-
9 uur Hoogmis en 11 uur; Lof om
7 uur.
In de week H.H. Missen om 7

uur en 7.45 uur. Lof om 7.30 uur.

Ned. Chr. Gemeensohapsbond
Dinsdag 22 april

3 uur: samenkomst in „Pniël",
Zuiderstraat 3.'
Spr. Zr. B. Helmhout.

Jehova's getuigen
Woensdag 8 uur: Huisbijbelstu-
die Koninginneweg 44.
Zondag 2-3 uur Wachttorenstudie
Veilinggebouw Dorpsplein.

Humanistisch Verbond
Zondag 20 april, 9.45 uur, 298 m,
toespraak door dr. A, L. Constand-
se over „De mens van vlees en
bloed".

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen'

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2263, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2345 Gemeente Secretarie
2069 Begrafenis- en crematie-onder-

neming J. de Roode, Kerkstr.la
2424 Auto-bedrijven „Rinko",

Oranjestraat en stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage FHnterman

' Zandvoortselaan 366
Renault service-dealer

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
baohs Drukkery, Achterweg 1.

Voor Ie klas vergrotingen
en afdrukwerk
kunt u natuurlijk bij ons terecht!
Het allernieuwste: Jumbo prints 9/9
en 9/12 cm ƒ 0,25

Alle merken camera's voorradig
zoals Rolleicord, Zeiss-Ikon, Kodak,
Agfa, Adox, enz. Heeft U onze
prachtige Japanse verrekijkers al
gesien — Ook verzorgen wij uw
portretten, bruids- en kinderrepor-
tages. Heeft u vergeelde jotos? Laat
dan bij ons een keurige reproductie
maken.
Zo juist ontvangen moderne albums

FOTO-KINO HAMBURG
Grote Krocht 19 - Telefoon 2510

Een Excelsior
stofzuiger

Nieuw model, prima zuig-
kracht ƒ 145 of ƒ 2 p.w.

Televisie Radio Specialist

F. H. PENfiAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Een nieuwe lente en
een NIEUW

RIJWIEL
van

Henk
Schuilenburg

De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

LOCOMOTIEF
RUDGE
PONGERS
RILATEX

Betaling ook in termijnen
Grote collectie

KINDERFIETSEN
DRIEWIELERS
AUTOPEDS

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
Tel. 2562, Zandvoort Gevestigd 1879

Burg. Engelbertsstraat 54
GLAS-AS SURANTIE

Amsterdams e
' Groentecentrale

Jan Filmer
TOLWEG 16 - TELEF. 3195

Verse Groenten
Sla p.st. 0,15
Spinazie p.pond 0,42
Andijvie p.pond 0,50
Komkommers ... p.st. 0,39
Radijs p.bos 0,15
Lof p.pond 0,55
Raapsteeltjes 2 bos 0,25
Reuze bloemkool p.st. 1,10

Fruit
10 handslnaasappelen l,—
7 handsinaasappelen ... l,—
5 handsinaasappelen ... l,—
Jaffa's, dunne schil 4 v. 0,98
Grote JaSfa's,... 4 voor 1,20

Bananen p.pond 0,59

Dagelijks vei-se Champignons
Bestellingen: Telefoon 3195

Geef juwelen enkel
in vertrouwde
handen

en vertrouw uw kostbare
ogen niet toe aan een zonne-
bril die niet optisch verant-
woord is. Een bazarbril kan
duurder zijn dan U denkt en
meer kosten dan de prijs
waarvoor U deze "kopen kunt.
Brillenspecialist

LOOMAN
Mr. opticien
Erkend fondsleverancier

.Haltestraat 5 * Telefoon 2174

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Zijlweg 63, Haarlem, tel. 15141

Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. \7er<
zorging van begrafenissen, ere*
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederottestraat 72, telefoon 3023

•A J. v.d, Moolenstr. 4. tel. 3131

BOEPERS
WONINGRUIL of KOOP
Gevr. kl. vrij huisje, nette
Stand. Aang. gr. woning
m. stenen schuur 6x12 m.
Havenstraat 63, Heem-
stede.

Vacantie Woningruil
Huis aan zee gezocht
(6 slaappl.) tegen huis
in Gooi, juli/aug. Br.
nr. ZB-1389 Ricardo,
Adv. bur. Frederiks-
plein 6, Amsterdam.

TE HUUR van l mei tot
15 sept. gem. k,, k., 2 sl.k.
5 bedden. Br. nr. 3001
bur. Zandv. Crt.

TE HUUR GEVR. door
oudere dame voor de mnd
juli gemeub. vrije zit- en
slaapk., keuk. en wc. alles
parterre met uitz. op zee
of daar zeer dicht bij. Br.
m. inl. nr. 3004 bur. Z.Crt.

Gevr. .iuni en/of juli gem
HUIS v. 4 pers. w.v. 2
kind. Br. m. huurpr. ond.
nr. 3003 bur. Z. Crt.

WONINGRUIL
Amaterdam-Zandvoort

Aang. 4 kmrs, keuk.,
badcel.~Gevr. 5 a 6 krs.
J. M. Kruyswijk, Cu-
racaostraat 77-1.

GEVR. ruime ZIT-SLAAP
KAMER met voll. pension
voor heer alleen. Br. nr.
3009 bur. Zandv. Courant

Seizoenarb. zoekt SLAAP-
KAMERTJE tot half sept.
Br. aan Witte, p/a Hotel
Bouwes.

Te koop gevr. leeg te
aanv. WINKEL m. wo-
ning of kamerverh.bedrijf

'•in oud. stadged. met over-
name. Br. 3002 bur. Z. Crt

KINDERBOX ter overn.
gevraagd. Br. ond. 3008
of Telef. 3779.

TE KOOP GEVR.:
WANDELWAGENTJE.

Telefoon 3092.
KISTEN voor 13 mud
kolen a ƒ 20 per stuk. Ook
kisten v. verhuizingen en
emigratie. Helgering Zand-
voortselaan 39, telef. 2937
TE KOOP:
FLINK HUIS, vlak bij
stations; bov. 5 k., keuk,
douche. Vrij met woning-
ruil A'dam.
HUIS, gel. bij de Hoge-
weg, waarvan ben leeg
komt, met woningrail
A'dam.
.NIEUW HUIS m. garage
vlak bij zee. Komt de an-
dere maand vrij.
Wegens vertrek FLAT,
4 k., k., bad, garage, c.v.
dadelijk te betr.
Grote en een kleine BUN-
GALOW, spoedig te aanv
HUIS met garage, 2 jaar
oud, bev. 5 k., k., bad, gr
tuin, dadelijk te aanv.
GROOT WINKELHUIS,
centr. dorp, te betr. na
overleg.
HUIS met garage, gel. Dr.
Gerkestraat. Leeg te aanv.
HUIS met garage, in de
Emmaweg. Te betr. na
overleg.
MAKELAAR W. P A A P
Hogeweg 17 - Telef. 2965

Mahonie ronde tafel 50,—
Mahonie ladenkastje 75,—
Man. porseleinkast 135,—
Mah. bijzettafeltje 22,50
Franse spiegel 15,—
JEANNE C. DOORMAN

„Eigen sfeer"
Kleine Houtstraat 113

Telefoon 11318, Haarlem

Te koop: HMW BROM-
FIETS type 1956, 2 versn.
Geh. gerevis. Vuurboet-
straat 4zwart.

Bijverdienste voor iedereen
Postbus 61 Sittard. U ont-
vangt p.o. antwoord.

RUSTBANK te koop met
verstelb. rugleuning ƒ 30.
Te bevr. G. v. d. Berg,
Oranjestraat 19rood.

Te koop: FIETS, compl.,
ƒ 25. Stationsstraat 13a.

TE KOOP: kozijn met
opensl. ramen, 2 x 2 , plus
kozijn l x l m. Te zien:
Hogeweg 48.

GRATIS HOUT afhalen
tegen advertentiekosten.
Emmaweg 2.

TE KOOP: 3 paar VOET-
BALSCHOENEN, maat 7,
9, lO'/s- Hogeweg 30.

TE KOOP: JONGENS-
RIJWIEL.
Noorderstraat 12

Te koop: zeewaardige
ZEILBOOT met optrekb.
zwaard en roer, rn. kar-
retje en dektent. Spotprijs
ƒ 180. Alles 100%. Te be-
vragen ond. nr. 3007 bur.
van de Z. Crt.

Te koop: electr. WAS-
MACHINE met wringer.

ƒ 150. Helmersstraat 15.

FLINKE HULP GEVR.
2 ocht. p.w. Fr. Zwaan-
straat 74.

TRIMMEN AAN HUIS
Uitsluitend plukken van
terriërs en trimmen van
poedels. Telefoon 3137.

Beslist heldere WERK-
STER gevr. 2 ocht. p.w.
f 1,50 p.u. Zeestraat. Br.
nr. 3006 bur. Z. Crt.

Student b.z.a. voor BABY
SIT. Tel. 2319.

Ontw. technisch pers. is
gew. leid. te geven zoekt
de avonduren produktief
te maken. Organisatie,
jeugdleiding of derg. Br.
nr. 3005 bur. Z. Crt.

DAGMEISJE gevr. voor
hele of halve dg. Event.
werkster v. enige malen
p.w. Mevr. Groen, Tjerk
Hiddesstraat 8/5.

voor kleine en grote ver-
huizingen door geheel
Europa. Haarlem ,Rozen-
straat 13, tel. 12525-20020.

n.V. Zandvoort

Vraag voor spoedige Indiensttreding ervaren

Correspondente/
Steno-typiste
met goede kennis Engels en Duits,
zo mogelijk ook Frans.

Sollicitaties gaarne schriftelijk.

Woningbouwvereniging

,Eendracht maakt macht'
Voor leden komt beschikbaar tegen l juni de woning

Beeckmanstraat 37
Huurprijs ƒ 8,55 per week.

Schriftelijke aanmeldingen bij de secretaris D. van
Dijk, Dr. Gerkestraat 22 voor dinsdag a.s. 19 uur.

MEUBELSTOFFEERDERI1
Fa L. BALLEDUX en ZONEN
Vraagt U ons eens vrijblijvend
monsters meubelstoffen en prijsop-
gaaf voor het opnieuw stofferen
van uw meubels of bankstellen.

Haltestraat 27-89, telefoon 2596
Math. Molenaarstraat 6, tel. 3759

Annex CABARET EXTASE
Zandvoort

Het gehele jaar geopend

Gedurende de maand april
dagelijks 's avonds 8 uur:

Het Italiaanse dans- en
showorJcest van

Pierre Obar
met sang van

MIRIAM MANNA.
(Voor het eerst in Nederland)

Afgewisseld door een
cabaretprogramma met
internationale artisten

*
ZONDAGS MATINEE

met volledig avondprogramma

HEDEN AANGEKREGEN:

Chinamatten
140 x 180, f 7,50

Het Wonder van Zandvoort
Swaluëstraat 9, Telefoon 2418

Fantastisch!

Slagerij GAUS
750 gr. Schoudercarb 2,70
500 gr. Kalfslappen en

750 gram Gehakt, h.o.h. ƒ 3,50
500 gr. Runderlappen en
500 gr. Gehakt h.o.h samen 2,50
250 gr. Tartaar 1,10

Soeppakket 0,89
250 gr. Prima gek. worst 0,75
250 gr. Bakbloedworst 0,45
LUNCHPAKKET: Lever en Pekel-

vlees of gek. worst 0,89
KERKSTRAAT 14 - TELEF. 2102

Watergetijden
H.W. L.W. H.W. L.W. strand

april berijdbaar
20 4.26 -.- 16.43 12.30 8.30-14.30
21 4.56 0.30 17.12 13.— 9.00-15.—
22 5.25 1.— 17.44 13.30 9.30-15.30
23 5.58 1.30 18.19 14— 10.00-16.30
24 6.33 2.30 18.56 14.30 10.30-17.00
25 -7.14 3.- 1942 15.— 11.00-17.30
26 ,8.04 3.30 20.41 16.— 12.00-18.30
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

PHILIPS
RADIO en
TELEVISIE

een bron van gezelligheid
voor IEDEREEN!

PHILIPS Televisie compl. geplaatst
ƒ 198,35. Restant in termijnen van
ƒ 45,- p.m.
Uw oude Radio heeft inruilwaarde.
Bestel heden bij ons Uw toestel. Wij zorgen voor 'n prima ontvangst

RADIO TELEVISIE SPECIALIST

Erkend Philips servicedealer
voor radio en televisie

FB H. Penaal
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Hij komt! Wie komt?
AMSTERDAMSE GROENTEZAAK

JAN FILMER
Tolweg 16 - Telef. 3195

met zijn beroemde

PETIT-BEURRE
product van

DE BEUKELAAR
ƒ 0,75 per pak (maar dan eerst proeven en dan kopen.

6 grote zware Tjoklatrepen voor f l,—

Dames, doet Uw voordeel
en bedien U zelf!

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee-
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
per post moet zijn bezorgd, staan
achter de naam van het schip ver-
meld.
Argentinië: ms Waterland, 21 april.
Australië: ts Essen, 21 april.

ss Strathnaver, 24 april
Brazilië: ms Waterland, 21 -april

ss Alhena, 22 april.

Canada: ss Grote Beer, 21 april
ms Westerdam, 24 april.

Chili: via New York, 24 april.
Indonesië: ms Oranje, 23 april.
Ned. Antillen: ms Hecuba, 22 april
Ned. Nw. Guinea: ms Sumatra,

21 april.
Ottw. Zeeland: via Engeland: 19 apr.
Suriname: ms Willemstad, 23 april.
Unie van Zuid Afrika en Z.W. Afrl-

ka: ms Capetown Castle, 26 apr.
Brits Oost-Afrika: ss Europa, 24-4,



EN TELE
Grote keuze PHILIPS draagbare radio's

PHILIPS
ERRES
SCHAUB LORENZ
BLAUPUNKT

In onze nieuwe showroom tonen wij

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN

17 het allernieuwste

Electro~radio-technisch
BURGEM.
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

Openbare U,LO.-school - Zandvoort
Zandvoortselaan 19 a

Aanmelding van leerlingen voor de EERSTE KLAS (cursus 1958-
1059) kan geschieden in het schoolgebouw op:

DINSDAG 22 APRIL, 's avonds van 7-9 uur;
DONDERDAG 24 APRIL, idem;
MAANDAG 28 APRIL, Idem;
DINSDAG 29 APRIL, idem;
bovendien op MAANDAG 21 APRIL; WOENSDAG 23 APRIL
en VRIJDAG 25 APRIL na 16 uur.

In verband met plaatsingsmogelijkheden moet de
aanmelding zo spoedig mogelijk plaatsvinden

Het M.XJ.L.O.-diploma A of B geeft vele voorrechten, o.a.:
1. Toelating tot Kweekschool voor onderwijzers, de opleiding voor

kleuterleidsters, H.T.S.. Zeevaartschool, 3e of 4e klas van een
H.B.S. enz.

2. Bekleden van middenfuncties bij N.S., P.T.T. en andere grote
bedrijven.

3. Vrijstelling van het Middenstandsexamen.
4. Een behoorlijke algemene ontwikkeling.

In 1957 slaagden alle examen-candidaten
Het hoofd der school: E. R. KOERSELMAN

Willem Kloosstraat 5
Tel. 3682 (huis), 3782 (school)

BYZONDERE f

Prachtige
Bad-
handdoeken

ZWARE KWALITEITEN

Bandhanddoeken
grote maten

w.o. bekend merk

3,45 . 2,4S

ZANDVOORT

Grote Krocht - Telef. 2666
HAARLEM HEEMSTEDE IJMUIDEN

rHet succes van Slagerij Burger
Het allerbeste
vlees verkopen
tegen toch
aantrekkelijke
prijzen

gebr's

BURGCR
slagerijen

NAT10NAAI en 1NT6RNATIONAA.L BEKROOND

WEEKEND RECLAME

100
100

gr.
gr.

Saks.
ham 69 et 100

100
gr.
gr.

pekelvlees
lever 85 ct

250 gr. Biefstuk tartaar 1,10
SPECIALE AANBIEDING

750 gr, fijne riblappen 3.10
KALFSLAPPEN 1,98 \ KALFSFRICANDEAU 2,20

500 g. doorr. varkenslappen 1.19
WOENSDAG en DONDERDAG

500 gr. heerlijk gehakt 1.10
HAARLEM ' AMSTERDAM ZANDVOORT

Haltestraat 3

Erkende
AUTORIJSCHOOL „ZANDVOORT"

Autorijles
Verhuur van Opeis Rekord
zonder chauffeur

THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

PLASTIC TAFELKLEDEN
Gebloemd en transparant

100 x 100 cm ƒ 1,50
120 x 150 cm ƒ 1,80
130 x 160 cm ƒ 2,85

Swasi Baddoeken - nu laag in prijs
50x100 cm, groenmerk ƒ 3,95 voor ƒ 3,25
50x100 cm, geelmerk f 4,50 voor ƒ 3,70
50x110 cm, olauwmerk ƒ 4,95 voor ƒ 3,95

Ad Notten
„DB KAMPIOEN"
Haltestraat 59 — Telefoon 3S9S

DE VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLEM EN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

helpt U
ALS OVERHEIDSINSTELLING

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet

inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-

keliers) aan het Kennemer Financierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

n
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko, telefoon 2424

aluminium
jaloezieën

* weren 's zomers de warmte en 's winters de kou
* talloze decoratieve kleurencombinaties

Vraag ons de gratis brochure o£ een demonstratie

Voor Zandvoort:

J. DE VALK
VAN KINSBERGENSTRAAT 11, tel. 2962

Voor j aar &
schoenen

Italiaanse import

*

BROSSOIS
Grote Krocht

EIGEN REPARATIE-AFDELING!

«w stalen

IN KUAUTEIT,
AODELLEN ÉN KLEUREN

DIVANBED 80x190 ............ : ................ ƒ26,50
DIVANBED 120x190 ............................. ƒ44,50
LEDIKANT MET VOETBORD 80x190 ƒ 34,50
KANTELBED 80X.190 .......................... ƒ48,-
2 pers. MODERNE SLAAPKAMER

ledikant, tafel, 2 stoelen en nachtkastje ƒ 159, —

HALTESTRAAT 21
. H. Kemper

Telefoon 2119 en 2344

Autorijschool „Laurens"
leidt U op in zo vlug mogelijke tyd. Les ƒ 6,- per uur.

, Aanmelden: Zandvoortselaan 25
Telefoon '3556

WIST U
dat 20% korting op alle
stootngoederen perma-

nent wordt gegeven,
indien U de/e brengt
en haalt in ons filiaal.
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en. ververij

ICEYSEB
Telefoon 2653

Wat voor feest of partij?
Alles verhuren wij!
Glaswerk, porceleln, bestek-
ken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker, telef. 2164

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116.

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Brayatr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

Abonneert U op de
Zandvoortse Courant

Adminislraiie:
Achterweg -l, telefoon 2135

THEATER 95
Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon. 2550

Vanaf VRIJDAG 18 tot en met
ZONDAG 20 APRIL, 8 uur

Cinesmascope Eastmancolor

verdwenen vrouwen
s

Eddie Constantine, liolco LulU,
Jacquelme Ventura, Michele Phi-
lippe.
Eddie Constantine ontmaskert han-
del in blanke slavinnen. Een nieuw
enerverend avontuur. 14 jaar.

MAANDAG 21 en DINSDAG
22 APRIL, 8 uur

Bef Donkozakken lied
Het Don Komakkenkoor o.l.v. Serge
Jaroff en Paul Hörlbiger, Claus
Biederstaedt, Willy Fritsch en de
Icleine sanger Stefan Haar brengen
U een ontroerend verhaal van men-
sen voor wie de wereld geen tehuis
meer heeft. Alle Ieefti3clen.

ZONDAGMIDDAG 20 APRIL
SPECIALE MATINEE.

Wij brengen U Allan „Kocky" Laiie

Indianen van de
Rijdend, vechtend op de bres voor
het recht! Alle leeftijden.

Woensdag 2S en donderdag 24 april
gereserveerd voor „Op hoop van
zegen".

A.s. zaterdag

250 gr. Sinaasappel-galettes v. f 0,70
5 Vruchtencake's voor f 0,75
en

Een heerlijk Penseetaartje voor f 0,95
Viaagt onze bezorgers
naar deze speciale aanbiedingen!

Fa. H. van Staveren
Zeestraat 48 - Telefoon 2684

Exclusieve modellen, ruime keuze
van ƒ 26 tot ƒ 56.

Regenjassen
Moderne modellen o.a. auto-coats
en blauwe American fly-eoats
van ƒ 39 tot ƒ 59.

E. DE BOER
De specialist voor herenkleding en herenmode
KERKSTRAAT 20 - Telefoon 3136

Maak van Uw tijdschriften een
waardevol boek! Laat ze daar-

om bij ons inbinden.

GERTENB ACHS DRUKKERIJ
Achterweg l Telefoon 2135

Ï LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150
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Voetbal zonder élan
Zandvoortmeeuwen verloor van Kennemers?met 2-3

In een met weinig animo gespeelde wedstrijd heeft Zandvoortmeeuwen
.op" eigen terrein met 2—3 verloren. Een nederlaag, die wel zeer teleur-
stelde na de goede resultaten van de laatste weleen.

Gesteund door de wind ondernam
de thuisclub in het begin talloze aan-
.vallen, maar na ongeveer tien minu-
ten spelen was dit overwicht geheel
•verdwenen. Er werd toen vrijwel
alleen op het middenterrein ge-
epeeld. Zandvoortmeeuwen hield het
spel tekort, waarmee „De Kenne-
inei's" wel raad wist.

Na vijftien minuten spelen werd
de Zandvoortse achterhoede de dupe
van een misverstand toen Arie
Stokman op de uitlopende Grijmans
terugspeelde. De bal gleed langs de
doelman en rolde langzaam tusaen
de touwen. (0-1).

Kennemers rook een overwinning
en zette de gastheren onder stevige
druk. Tijdens dit offensief ontsnap-
te de thuisclub op miraculeuse wij-
ze aan doelpunten. In de 20e minuut
kwamen beide -partijen op gelijke
voet toen Koper van een fout in de
Kennemer-achterhoede profiteerde.

1—1.
Zandvoortmeeuwen speelde zon-

der enig enthousiasme verder, zodat
Kennemers de kans waarnam de
vijandelijke veste onder schot te ne-
men. Tegen het einde van de eerste
helft moest de thuisclub alles op al-
les zetten om de stand op 1-1 te
houden.

In het tweede gedeelte N hetzelfde
spelbeeld. Zandvoortmeeuwen had
gemakkelijk de leiding kunnen ne-
men en was overtuigend in de meer-
derheid. De afwerking van de aan-
vallen was echter bedroevend en

, nonchalant, en de Kennemers liepen
weinig gevaar. De Beverwijkers
kregen na een kwartier een straf-
schap wegens hands toegewezen,
Een kans die goed werd benut. (1-2)
Zandvoortmeeuwen ontwaakte hier-

Ir. Vegter rijksbouwmeester
Ir. J. J. M. Vegter te Leeuwarden
is met ingang van l mei a.s. tot
rijksbouwmeester benoemd in de va-
vature die was ontstaan door hel
vertrek met pensioen van ir. G.
Friedhoff, de architect die na de
oorlog door de gemeente Zandvoort
werd aangezocht als bouwheer.

De thans benoemde rijksbouw-
meester heeft tal van gebouwen ont-
worpen. Het nieuwe provinciehuis
te Arnhem is een van zijn bekend-
ste scheppingen.

In de provincie Friesland heeft ir.
Vegter leiding gegeven aan een aan-
tal restauraties o.m. die van het
stadhuis te Dokkum.

De rijksbouwmeester is geen voor-
stander van specialisme in de archi-
tectuur. Hij is van mening dat het
vakmanschap waarmede veel oude
werken zijn uitgevoerd en "3e hoge
bouwkundige waarden welke uit
sommige werken van vroegere
bouwmeesters zo duidelijk spreken,
de hedendaagse architect op vrucht-
bare wijze met succes kunnen be-
invloeden. Hij pleit met nadruk
voor de beoefening van het vak in
al zijn veelzijdigheid, omdat dé ken-
nisneming van alle en van de meest
verschillende problemen kan bijdra-
gen tot rijkere vruchten voor het
eigen creatief werken.

Botsing van officials
Tijdens de openbare lessen van Al-
fred Neubauer op het circuit ge-
beurde tijdens de pauze een ernstig
ongeval. In de bocht nabij „De Vij-
verhut" kwamen twee officials —
van wie een in de verkeerde richting
reed — met elkaar in botsing. Zij
werden hierbij uit hun wagens ge-

"slingerd. Van Zuylen van Nijevelt
uit Wassenaar kreeg een ernstige
enkelblessure, een gebroken knie-
schijf en een hersenschudding. J.
Eootz uit Overveen werd aan het
hoofd gewond en liep eveneens een
ernstige hersenschudding op. Beide
slachtoffers werden met zieken-
auto's naar het St. Elisabeth Gast-
huis in Haarlem overgebracht.

De beide wagens moesten worden
weggesleept.

Verdwenen bromfietsen
Bij de politie werd zondagmiddag
aangifte gedaan van de diefstal van
twee bromfietsen, die op het terrein
van het circuit waren geparkeerd.
Van de daders ontbreekt tot op he-
clen elk spoor.

na, maar resultaten bleven uit. De
vrijwel machteloze voorhoede wist
weinig uit te richten. Kennemers
verdedigde uitstekend en ging tegen
iet einde van de wedstrijd weer
naar voren Vijf minuten voor het
eindsignaal van de scheidsrechter
<wam de bal bij Jan Mosk terecht,
die met een goed schot de zege voor
zijn ploeg veilig stelde. (1-3).

In de laatste minuut kreeg Zand-
voortmeeuwen nog een strafschop
:oegekend, die door Jan Visser on-
berispelijk in een doelpunt werd om-
gezet. (2—3).

Zeehond°naaï Artis
Zondagochtend werd op het strand
een aan de kop gewonde zeehond
aangetroffen. De politie ontfermde
zich over het dier en vervoerde het
naar Artis.

In de hoofdstedelijke dierentuin
hoopt men het dier in leven te kun-
nen houden. '

Een trio botsingen
Het in file rijden is tijdens de druk-
te van j.l. zondag enkele automolis-
ten slecht bekomen. De politie moest
een onderzoek instellen naar de toe-
dracht van drie kleine botsingen.
Een aanrijding vond plaats op de
Zandvoortselaan nabij de Kenne-
merweg, een op- de Zandvoortselaan
bij de Herman Heijermansweg en
een op de hoek van de Zeestraat en
de Stationsstraat.

Persoonlijke ongevallen deden
zich hierbij niet voor. De schade
bleef beperkt tot schrammen en
deuken.

Sport en spel
„Zandvoortmeeuwen"

Uitslagen van zondag
Zandv.m.-De Kennemers
VVB 2-Zandv.m. 2
Zandv.meeuwen 3-RCH 6

20

19

april:
2-3
1-6
2-3

april:
3-4
7-3
1-5
2-1
1-2
1-5
1-1
2-3

1-0
0-0
2-0

Uitslagen van zaterdag
CSCA-Zandv.meeuwen
Zandv.meeuwen 3-SAC 2
Hillegom adsp.a-Zandv.m. a
ETO adsp. a-Zandv.m. b
Hillegom adsp. b-Zandv.m. c
ETO adsp. b-Zandv^.m. d
HFC adsp. f-Zandv.m. e
Zandv.m. adsp. h-RCH m
v.d. Aartbeker-toernooi:
DSS-Zandvoortmeeuwen
Zandvoortmeeuwen-Kinheim
DEM-Zandvoortmeeuwen

DSS winnaar.

Zandvoortse Korïbalclub
Het eerste twaalftal heeft zondag-
middag de ontmoeting tegen Ooster-
kwartier uit Haarlem met 6-2 ge-
wonnen. De doelpunten van ZKC
kwamen van de dames Molenaar
(1) en Loos (2) en van de heren de
la Court, Schilpzand en Bisenber-
ger. De ruststand ging in met een
5-1 voorsprong.

Ook het derde twaalftal behaalde
een goed resultaat. DSV 2 werd na-
melijk met 3-0 in Haarlem versla-
gen.

Het adspirantentwaalftal werd
met 1-0 door Oosthoek b verslagen.

Zandvoortse Bridgeclub
In de A-lijn strijden het koppel

Fabel-Stor en het dameskoppel Fa-
bel-Polak om de bovenste plaats.
Het eerste heeft 271.61 % en het
tweede 270.36 % uit vijf wedstrijden
a.s. woensdagavond valt de beslis-
sing. De fam. Prins staat candidaat
voor degradatie.

Amusement voor kapellers

In de B-lijn staat het koppel he-
ren Agsteribbe-Schutte met 297.69
% stevig op de bovenste plaats en
zal waarschijnlijk niet meer door
het dameskoppel Hagen-van Darte-
len (276.39 %) worden ingehaald.
Degradatie voor de fam. van Straa-
ten met 196.29 % is zo goed als ze-
ker.

In de C-lijn bezet fam. Kerkman
met 275.76% de eerste plaats, waar-
na fam. Paardebek met 259.98 %
volgt. Het koppel mevr. Suurland-
heer Heidoorn staat met 216.83
op de laatste plaats. Het koppel he-
ren Heuft-Schumm is met 289.35 %
vrijwel zeker van de eerste plaats
Alleen het-daméskoppel Crok-Snijer
met 272.03 % kah het eerst genoem-
de' koppel nog '^Jrelgen. - - - ~

Fam. RoetemJjer bezet in de D-
lijn de laatste plaats met 214.74 %.

K.J.C. „Noord"
In de derde ronde van de maand
april is de stand thans:

1. J. Zwemmer sr met 14886 pt.
2. Fl. Molenaar 14863 pt.
3. W. Paap Ez. 14701 pt.
4. E. Koper 14622 pt.

Zaterdagavond 26 april a.s. wordt
het speelseizoen van K.J.C. Noord
afgesloten. Aan deze avond verleent
,,The Rythm Four" haar medewer-
king. De conference en de leiding
van het bal zijn in handen van S.
Drommel.

J.l. zaterdagavond gaf de Zand-
voortse Muziekkapel voor leden en
genodigden een feestavond in restau-
rant „Zomerlust". De voorzitter van
de vereniging deelde in zijn ope-
ningswoord mee, dat het bestuur
van de kapel had afgezien van een
openbare muziekuitvoering, gezien
de financiële situatie van de vereni-
ging. Op het ogenblik heeft de mu-
ziekkapel ƒ 7000,— aan instrumen-
ten uitgegeven.

Het Jeugdkorps dat twee jaar ge-
leden werd opgericht, telt thans
ruim 25 leden, uitbreiding van dit
jongerenkorps noemde de voorzitter
dringend gewenst en hij deed daar-
bij een beroep op de Zandvooitse
jeugd zich bij dit ensemble aan te
sluiten. De muziekkapel moet ook
worden aangevuld, verschillende le-
den zullen de eerstkomende jaren,
wegens vergevorderde leeftijd hun
plaatsen beschikbaar stellen.

Verder vroeg de heer Schaap nog
aandacht voor het Jeugd-tamboer-
korps dat dringend behoefte heeft
aan nieuwe trommels. Hiervoor moet
een bedrag van ƒ 1500,- bijeen wor-
den gebracht.

Na het optreden van de Jeugd-
kapel huldigde de voorzitter de di-
rigent van de vereniging, de heer J.

Voetlicht met Revuette
De toneelvereniging ,,'t Voetlicht"

brengt zaterdag 26 en zondag 27
april een revuette op de planken, ge-
schreven door Joop Heiligers en
Chris Kater.

Zandvoort duikt in de historie
J.l. donderdag werd in restaurant

„Zomerlust" door leden van de
buurt- en folkloi'e-vereniging „De
Wurf" een nieuw „Oud-Zandvoort"-
programma uitgevoerd.

De beide historische schets-
jes „De jonge Matthijs Mole-
naar" en „De bruiloft van Jan en
Keetje," die werden opgevoerd, wa-
ren van de hand van mevr. B.Jongs-
ma-Schuiten. De zaal was geheel be-
zet en beleefde veel genoegen aan
de tafereeltjes uit het verleden vanrde badplaats.

Donor-avond
Verleden week heeft in hotel Keui
de jaarlijkse bloedafname plaatsge-
vonden georganiseerd door de plaat-
selijke afdeling van het Ned. Rode
Kruis. Door leden. van de Rode
Kruis-colonne werden onder leidini
van de doktoren H. K. van Es, P
Flieringa en J. v.d. Meer de donors
geholpen. De opkomst van dit jaai
bleef even beneden die van 1957. In
dat jaar werden 200 flessen bloec
afgetapt, thans 190.

Hoeveel luisteraars en kijkers
Op l april j.l bedroeg het aanta
radiotoestellen 2.397.302 tegen
2.384.852 op l maart 1958.

In hetzelfde tijdvak steeg het aan-
tal aangegeven televisietoestellen
van 278.059 tot 291.331.

Op l april 1958 waren er 521.037
aangeslotenen op het draadomroep
net tegen 522.590 op l maart 1958

Letterlijk over alles

Vrienden, U zult zich hebben afge-
vraagd of ik de laatste tijd nog wel
eens brieven ontvang. Inderdaad
gebeurt dat, maar ik kan ze lang
niet altijd in de krant laten afdruk-
ken, omdat ze — met de voort-
schrijdendv? bestedingsbeperking en
zo — steeds balsturiger worden. Ik
krijg meer en meer de indruk dat
een groot deel van onze landgeno-
ten het niet naar de zin heeft. Brie-
ven met verontwaardigde en kleine-
rende uitlatingen getuigen hiervan.
Toch heb ik nog gelegenheid gehad
een kleine bloemlezing samen te
stellen. Ik heb de heel versehrikke-
lijke pennevruchten niet in-aanmer-
king doen komen voor reproductie
en wat ik hier vermeld is dikwijls
nog ontevreden genoeg, maar bin-
nen de grens van het wettelijk toe-
laatbare is (gelukkig nog) veel mo-
gelijk. De risico nemende .grensgan-
gers" zijn per aangetekend schrij-
ven gewaarschuwd. Dit wordt dus
weer van alles wat. En — U weet
het — het is niet altijd even prettig.

Mevr. A.K.-G-. U juicht het toe
dat er (misschien) geen vuurwer-
-ken meer worden afgestoken in
Zandvoort. Wat" U zegt over Tou-
ring Zandvoort is dus in het kader
van Uw blijdschap niet meer ter
zake doende. Uw vreugde is echter
getemperd door het — het zijn uw
woorden — klungelachtig gedoe met

het organiseren van evenementen in
onze plaats. Vuurwerk-dirigisme
vind ik persoonlijk een onjuiste
term. Wat er niet is, kan niet ge-
dirigeerd worden. De Muziekkapel
komt heus wel aan bod.

De heer L.J.K.P.: U informeert
ook al naar de vuurwerken. Volgens
U moet geheel Zandvoort zich „in-
zetten" om de serie vuurwerken
doorgang te doen vinden. Mijnheer,
gerust, geloof me... men zet zich
in, maar aangezien de cost voor de
baet uit gaat, worden wij ook in-
gemaakt. Het inzetten van ruiten is
minder kostbaar.

De heer F.H.H.U.: Het lijkt me
een originele gedachte B. en W. te
verzoeken een patates-fritesetablis-
sement te mogen openen aan het
Kerkplein. Succes lijkt me wel ver-
zekerd omdat de levensader van
Zandvoort ligt tussen aardappelen en.
frituurvet. Hebt U gedacht aan de
tekening die U aan de Schoonheids-
commissie ter inzage moet geven?

Me}. P.P.F.: U zoudt willen emi-
greren omdat de regering zo verve-
lend doet. (U ziet wel dat ik Uw
eigen woorden hier niet heb ge-
bruikt). Wist U dat alle regeringen,
welke U ook nepmt, op z'n tijd ver-
velend doen? Laten wij er maar
niet, op doorgaan, want de koeien
hebben er toch geen weet van dat

de vette melk oen dubbeltje meei
gaat kosten.

De heer H.E. de Z.: Raketbases
zijn nooit populair omdat ze voort-
spruiten uit een impopulair prin-
cipe. Iedereen moet echter zorgen
dat-ie z'n hoofd boven water houdt
en als raketten daar een handje aan
mee kunnen helpen, zou ik een ge-
matigd optimisme in stand kunnen
houden, ware 't niet dat ik ook weel
dat raketten zeer dikwijls er vooi
zorgen dat hoofden onder water en
onder de grond terecht komen. Mei
grote zekerheid kan ik U evenwe
zeggen dat er geen plannen bestaan
om op het Zwarte Veld een raket-
basis in te richten. Daar komt t.z.t
een busstation. Dat wist U toch
wel' Op onvriendelijkheden aan hè
adres van de NATO kan ik niet in-
gaan.

De lieer K.L.K.: U bent cynisch
Waarom zou U denken dat de bou
levards in het seizoen weer ?,open'
liggen? Is daar reden voor? He'
zand wordt opgeruimd, de vuile boe
gaat weg en de schillen en de do-
zen komen ten goede aan de sectie
afval-producten van Publieke Wer-
ken.

De heer Q-.V.N.; Beter één circuit
in Zandvoort, dan tien in Arnhem
schijn ik inderdaad eens gezegd te
hebben. Voelt U de uit voorzichtig-
heid en schroom geboren contra-
dictie: „schijn ik inderdaad "?
Ik weet het dan ook niet helemaa
zeker. Maar ik zou het best gezegd
kunnen hebben. En als dat waar is
had U er wat van?

BARTJE.

Wildschut en de heer A. J. Hol-
enberg, initiatiefnemer van het
teugdorkest.

Het programma van de feestavond
iverd verzorgd door 't duo Nelly en
3ick Rector. De uitvoering van lied-
"es, conference en schetsjes werden
afgewisseld met kienspel.

De avond werd met een bal beslo-

Ruiter ging langs Zandvooxt
ttiet alleen de grote buitenlandse
filmstudio's kennen hun .stuntman',
de lieden die alle riskante karwei-
tjes opknappen die de gezondheid en
de levensduur van de stars kunnen
bekorten, ook binnen onze lands-
grenzen bestaan zij, zij het wat dun
gezaaid en minder spectaculair dan
hun buitenlandse collega's.

Een van die stuntman, niet voor
de film en voor eigen rekening, is
Tony van Heeswijk, een zakenman
uit Limburg, die momenteel gezeten
op een paard een zakenreis door
Nederland onderneemt.

Van Heeswijk heeft zichzelf en
zijn rijdier op deze commerciële trip
goed voorbereid. Zijn paard onder-
ging een speciale keuring en de A.
N.W.B, stippelde een bermrijke
route uit, want het paard prefereert
een zachte berm boven een verhar-
de weg.

Man en paard hebben vooraf in-
tensief getraind om dat wat onze
voorouders dagelijks ondernamen na
te volgen.

Per dag leggen zij tussen de veer-
tig en vijftig kilometer af langs een
route die in Roermond begon en
daar ook weer zal eindigen.

JT.l. donderdag arriveerde Tony v.
Heeswijk in Zandvoort na een tocht
van 45 km vanaf Heilo. Een deel
van de rit maakte hij over het
strandgedeelte tussen IJmuiden en
de badplaats.

Zatermorgen heeft van Heeswijk
zijn viervoeter weer bestegen en
reed hij over het strand naar
Noordwijk en vervolgens naar Sche-
veningen.

Volgend jaar is de man uit Roer-
mond van plan met een huifkar een
reis door Nederland te maken om
zijn zaken instinct en zijn invallen
opnieuw de teugel te laten vieren.

Ranglijst Zandvoortmeeuwen
Het gelijke spel van Zaandijk te-

gen WFC (1-1) was niet voldoende
voor Zaandijk om van de laatste
plaats te komen, vooral ook door de
verrassende 3-2 zege van Kenne-
mers op Zandvoortmeeuwen. Voor
Zaandijk ziet de toekomst er som-
ber uit. West-Frisia toonde zich een
waardig kampioen en versloeg met
4-2 Watergraafsmeer. Purmersteijn-
OVVO werd 2-1. DEM-HRC 1-3 en
TOG-Hollandia 0-0.

De stand luidt thans in afdeling
West-2e klasse A:
West-Fr. (1)
Hollandia (2)
Purmerst. (3)
HRC (&)
O VVO (4)
Zandv.m. (6)
Watergr.m(7)
DEM (8)
WFC (9)
TOG (10)
Kennem. (11)
Zaandijk (12)

20 14
20 10
21 11
19 10
19 9
21 8
20 8
20 7
19 5
19 4
19 5
19 3

5
5
3
3
4
3 10
l 11
3 10
6 8
7 8
3 11
5 11

33 51-23
25 40-26
25 32-36
23 40-27
22 36-31
19 46-45
17 37-34
17 33-42
16 29-34
15 34-46
13 30-35
11 20-59

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
3100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau Vreemdellii-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2345 Gemeente Secretarie
2499 Getn. geneesheer, Julianaweg la
2069 Begrafenis- en. crematie-onder-

iieming J. de Roode, Kerketr.la
2424 Autobedrijven „Rlnko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/U Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3135 Zandvoortse Courant, Gerton-
bachs Drukkerij, Achterweg 1.



Omroepers
J. VAN DER MEER

arts
wegens ziekte tot nadere aankondi-
ging AFWEZIG.
De andere doktoren nemen waar.

J.FIETS ƒ 35, D.sp.Magneet ƒ 45,
H.sp. Joco f 45, H.sp. Pon 3 speed
ƒ60, divan ƒ 10. Hagenstraat 32rd
Haarlem.

TE KOOP: Huiskameram. m. thee-
meubel, moet ged. gestoff. worden,
2 clubfauteuils, 2-pers. foedspir. en
babyoomode. Prijs bill. Piet Lef-
fertsstraat 5, na o uur.

Donkerbl. WINTERJ. ƒ 12,50, een
gew. gr. HERENCOST. m. 48/50
ƒ 17,50 en een n. el. STRIJKBOUT
ƒ 10,— t.k. Kostverlorenstr. 89b.

FLINKE WINKELJUFFROTJW ge-
vraagd. N. H. Dalman Gr. Krocht 36

HET adres voor BEHANG- en.
STOFFEERWERK. HEEMEYER,
VanOstadestraat 7a. telef. 3116

THUISWERK GEVR. onverschillig
wat, behalve naaiwerk. Br. nr. 3102
bur. Zandv. Courant. ~

Gepensioneerde zoekt WERK. Llofst
als stoelenman of andere werkZAam-
heden. Br. nr. 3101 bur. Zandv.Cour.

ZONNESCHERM te koop ?evr.
pl.m. 3 m breed Heemeijer, Van
Ostadestr. 7a, telef. 3116

VERMIST: AIRDALER TERRIËR,
oud 11 mnd, luistert naar de naam
Loeki. Teg. bel. ter. te bez. Brede-
rodestr. 104, Hotel „Zuidenwind",
telef. 2742

Stadsschouwburg
Haarlem

Za. 26 en zo. 27 april, 8 uur
Rotterdams Toneel

„DE BOOMGAARD"
Pr. ƒ 1,25 t/m ƒ 5,- (a.i.)
Verk. op speeld. en 2 dg erv.
van 10-3 u. na 12 u. tel.

Coupons geldig.

VOOR UW TUIN
Zwarte grond ƒ l,- per mud; Fijn
grint ƒ l,- p. mud; Graszoden ƒ 0,60
per meter, franco ter plaatse.
Bestellingen s.v.p. per brief of brief-
kaart (wordt vergoed) daar we veel
afwezig zijn.

J. H. van BOEKEL
Dr. Gerkestraat 17 rood - Zandvoort

Grote sortering

scheerapparaten
Alle merken vanaf ƒ 34,75

OoTc op proef.

Henk Schuilenburg
Gr. Krocht 5-7, tel. 2974

Haarlemse Vakschool
voor

Heilgymnastiek
Massage en
Physiotechniek
Opgericht in 1920

*

Lessen in het Grote
Gasthuis te Haarlem

*

Opleiding voor het Staats-
diploma Heilgymnastiek en
Massage (vooropleiding min.
M.U.L.O.), Genootsdiploma

Physische therapie.
Tevens gedurende de vrijdag-
avonden in mei a.s. een cursus
in „Moedergymnastiek" voor
H.M., Ler. P., Kraamverpl.,
Vroedvr. en Stud. in Med.
Inl. en prosp. Johan Maurlts-
plein 21, Overveen. Tel. 56360

Ik was blij dat de lichten uitgingen...

Want toen ik ging zitten, voelde ik De volgende dag vertelde ik m'n vrien- „Dubarry wordt het meest verkocht,"
hoe mijn kous knapte en hoe een lad- din Annie dat ik weer pech met m'n zei de winkeljuffrouw. Dat komt omdat
der omhoog kroop. Ik was blij dat het nylons had... en toen raadde ze me ze zo enorm sterk zijn, zo goed zitten
licht uitging en de film begon. aan om Dubarry's te kopen. „Deze zijn en zulke mooie kleuren hebben. ledere

veel sterker dan gewone nylons," zei ze. elegante vrouw draagt Dubarry.

zo mooi] zo sterk
Dubarry nylons van 2.95 tot 4.95

Dubarry-nylons zijn verkrijgbaar bij Ad. Notten,^DefKampioen,fHaltestraat 59

IK HOU VAN
DE GRUYTER

waar elke kassabon aefd waard is l

Dat is zo prettig van kassabons , . . , . U weet precies waar U aan
toe bent. Het aankoopbedrag staat er op afgedrukt.
Niets te betalen, niets te knippen, niets te plakken; voor tien gulden.
aan kassabons betaalt De Gruyter U één gulden contant uit. ~

tot en met
29 april '58

tot en met
29 april '58

Bij elke 2 pakjes pudding van 1 6 of van 22 et

het derde pakje pudding
van dezelfde prijs

geheel gratis

U krijgt bij elke twee pakjes Sup«r-, Fijnste-
of Tafelmargarine of vet

een grote picnicreep
voor slechts l O et

deöruyter's

10% KORTING DOOR
eigen importen

eigen expeditie
eigen fabrieken

r eigen winkels
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Vroeden buitelden over veegmachine

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand
! c

Wie heeft de schoonste straten van Nederland?

Dinsdagavond j.l. vergaderde de Zandvoortse gemeenteraad onder voor-
zitterschap van de burgemeester, mr. H. M. van Fenema, in een praat-
grage sfeer, waarbij het parkeren van auto's, het stallen van rijwielen
en het opvegen van stuifzand een groot deel der besprekingen in beslag
nam. Bovendien bleek de heer Breure onaangenaam te zijn getroffen
door een tweetal vuile, braakliggende terreinen, die een betere bestem-
ming dienden te krijgen. Al bij al een raadszitting met „sanerende as-
pecten"!

Ingekomen stukken met
rijwielstalling perikelen
1. Adres van de n.v. „Kostverloren"

waarin een beroep op de raad
wordt gedaan teneinde te voor-
komen, dat de op het terrein,
gelegen achter de panden Kost-
verlorenstraat 61 en 63, ge-
plaatste loodsen moeten worden
afgebroken.

De heer TATES meende dat ten
opzichte van deze kwestie sprake
was van enige wrijving of animo-
siteit tussen de gemeente en de
Exploitatiemij, n.v. Kostverloren.
Alle plannen, die deze maatschappij
onderneemt, worden gedwarsboomd.

De heer KONING daarentegen
was van mening dat de hr Bruins-
ma een soort dwang op de gemeen-
te uitoefende. Hij was er direct
voor dat de door genoemde maat-
schappij geplaatste opstallen ver-
wijderd moesten worden.

Wethouder VAN DER WERFP

4. Voorstel tot 't verlenen van eer-
vol ontslag — op verzoek — aan
J. Kraaijenoord als voorman in
vaste dienst bij de dienst van pu-
blieke werken.
Akkoord.

5. Voorstel tot het verlenen van de
volgende
gen:

suppletoire begrotin-

was niets bekend van wrijving tus-
sen de gemeente en de Expl. mij.
Iedereen zal voor dergelijke bouw-
werken vergunning,, nodig hebben
en die -moet aangevraagd worden!

De heer TATES bepleitte nog
een verder overleg tussen de maat-
schappij en het gemeentebestuur.

Wethouder KERKMAN lichtte
toe dat de, desbetreffende grond
doel, uitmaakt 7 van het uitbreidingc-.
plan, waardoor bouw ter plaatse
•momenteel uitgesloten is. Dit is met
de heer Bruinsma besproken! De
gemeente was bereid de grond t.z.t.
uit te geven, als het uitbreidings-
plan daar wordt verwerkelijkt. De
heer Bruinsma heeft echter niets
meer van zich laten horen en de
onderhavige doodsen laten neerzet-
ten.

De raad ging hierna accoord met
de door b. en w. gegeven opdracht
tot verwijdering van de loodsen.

2. Verzoek van het lid van de raad,
de heer C. Slegers, om medewer-
king tot wijziging van art. 62,
lid 2, van de bouwverordening.
In handen gesteld van b. en w.
om pre-advies.

3. Verzoek van de heer A. H. van
Leeuwen, alhier, om niet over te
gaan tot het inrichten van een
rijwielbergplaats op een gedeelte
van het parkeerterrein aan de
Brederodestraat.

De 'heer TATES kon zich het be-
zwaar van de heer Van Leeuwen"
wel voorstellen. De raad heeft in-
dertijd geld gevoteerd om ter plaat-
se een auto-parkeerplaats in te
richten en niet een rijwielstalling!

De heer KONING zou er zich
mee kunnen verenigen dat daar een
rijwielstalling kwam, maar één zon-
der rietmatten e.d. Hij zou zich
echter niet kunnen voorstellen dat
mensen, die aan de boulevard wo-
nen, last hebben van een derge-
lijke rijwielstalling. Fietsen moeten
tenslotte gestald worden.

Mevr. MOL-VAN BELLEN zei:
Och, er zal altijd wel iemand zijn,
die dit minder prettig vindt.

De heer BREURE kreeg de in-
druk dat de heer Van Leeuwen (ad-
vïseur van het ministerie van we-
deropbouw, lichtte spr. toe) van
een mug een olifant maakt. „Wij
mogen de heer Van Leeuwen niet
tarten!" zei hij. De last van een
rijwielstalling ter plaatse is ze-
ker niet zo groot als die aan het
Kerkplein met z'n patatesfritesten-
ten ten opzichte van de omwonen-
den. Spr. vond dat de heer Van
Leeuwen een prachtig huis bezit
met een mooi uitzicht en hij (spr.)
vond deze rijwielstalling helemaal

dienst van publ. weken: Se van
1957 en 2e van 1958;
grondbedrijf: 4e van 1957 en Ie
van 1958;
gasbedrijf: 2e van 1957 en 2e van
1958;
waterbedrijf: Ie van 1957.
Akkoord.

Hierna had de heer BREURE nog
gelegenheid zijn twee verzoeken,
die hij eerst op de avond van de
raadszitting had ingediend, toe te
lichten. Het eerste behelsde een
suggestie om het verwaarloosde ter-
reintje nabij hotel Bouwes te doen
inrichten tot parkeerplaats voor
auto's. Spr. was van oordeel dat
daar zeker 15.000 auto's per sei-
zoen geparkeerd konden worden.

Weth. VAN DER WERFF ' was
het met de gegeven suggestie vol-
komen eens, zei "hij. Deze kwestie
was echter besproken in b. en w.
en hierna is advies gevraagd aan
de dir. van p.w. -Deze zei dat de
kosten zeker op ten^minste^ ƒ 4000
zouaën komen. Een" goedkopere op-
lossing was er niet, of althans niet
wenselijk, omdat
duur zou worden

deze zeker zo
als het terrein

niet zo erg.
VOORZITTER zei dat indertijd

voorgesteld was een rijwielsta_l-
ling ten zuiden van Paviljoen Zuid
te maken. De raad vond de kosten
(ƒ 8000) echter te hoog. Daarom is
deze noodoplossing gevonden, die
misschien niet zo ideaal is, maar in
ieder geval in een behoeft voorziet.
Inderdaad kan hier hinder ont-
staan, meende spr. vooral als der-
gelijke rijwielstallingen de daarbij
behorende attributen, zoals lappen
en jutezakken, gaan aanwenden.

Het'; verzoekschrift werd in han-
den gesteld'van b. en w.

later zou moeten worden bestemd
voor bouw. Voor het seizoen was
er geen schijn van kans, zei de wét-
houder, om een dergelijke parkeer-
plaats „er door te krijgen" G.S.
zouden misschien tegen het eind
van de zomer toestemming hebben
gegeven n.a.v. een desbetreffend
raadsvoorstel.

Dit voorstel werd in" handen ge-
steld van b. en w.

Het tweede verzoek van de heer
Breure om de rommel bij het ster-
yiat op te ruimen, werd ook druk
besproken. De heer Breure stelde
dat deze „vuilnisstortplaats" een
doorn in het oog der omwonenden
was.

Weth. v.d. WERFF zei dat daar
een soort puinstortplaats was ont-
staan als gevolg van de bouwnij-
verheid in onze plaats. De heer
Breure zou, volgens spr., overdre-
ven hebben toen hij de woorden
„stinkend" en „vies" gebruikte.

De heren TATES en BREURE

zeiden nog dat puin storten niet
behoeft in te houden, dat er allerlei
vuil .bij komt!

VOORZITTER zegde toe dat de
ergste rommel voor het seizoen zal
worden verwijderd.

Burgemeester als «traatveger
Het debat over de voorgestelde aan-
koop van een veegmachine, ƒ 56.500
t.b.v. de dienst van publieke wer-
ken, was buitengewoon geanimeerd.

De heer SLEGERS opende de
score met een voltreffer: de sta-
len borstels van deze veegmachi-
ne (de wagen, die enige tijd gele-
den is gedemonstreerd) veroorza-
ken slijtage van het wegdek. Bo-
vendien schijnen er aan deze „veeg-
wagen" nog andere technische be-
zwaren te kleven. Spr. achtte het
aldus gedemonstreerde systeem
niet zo gewenst voor Zandvoort. Hij
was overigens ook van mening dat
het stratenvegen nog altijd kan ge-
schieden door minder valide ar-

beidskrachten (spr. bezigde een
ander woord!)

De heer TATES 'vond het bedrag
voor deze machine vrij hoog. Hij
had gaarne een demonstratie met
een andere wagen gezien om een
keuze te vergemakkelijken. Velsen
bijv. heeft een z.g. „zuiger", die
daar goed schijnt te voldoen en
goedkoper is dan deze.

De heer KONING had ook tech-
nische bezwaren, o.a. laadbak te
klein. Spr. wilde nu nog zijn stem
onthouden aan dit voorstel en ver-
zocht evenals de heer Tates
een demonstratie met een ander
systeem.

De heer L. J. van der Werff wil-
de dit laatste ook.

De heer ir. VAN KUYK achtte
het een tijdsverschijnsel dat han-
denarbeid meer en meer wordt ver-
vangen door mechanisatie. Hij had
vertrouwen in de keuze van de heer
Deutekom, die deze veegmachine
als volkomen deugdelijk heeft be-
schouwd.

De heer BREURE achtte zichzelf
niet deskundig en hield zich maar
vast aan het advies en de opmer-
kingen van degenen, die zeiden dat
ze wel deskundig waren.

De heer GOSEN meende dat „dit
ding" vrij goed werkt, ofschoon
het opneemvermogen (2 m3) ge-
ring is. Een zuiger, als de gemeen-
te Velsen heeft, neemt geen glas en
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V/.at faaf,...
is, dat tijdens de laatste

bijeenkomsten van de thans zitting
hebbende gemeenteraad verscheide-
ne leden zich duidelijk van bepaal-
de voorstellen distanciëren en doen
voorkomen of zij tegen de door hen
gewraakte voorstellen sullen stern-
men. Wanneer het echter tot een
stemming komt, verklaren deze
vroeden zich onverwachts vóór het
raadsontwerp. De stemming over
de aanleg van een parkeerterrein
nabij „Het huis in de duinen" en
de aankoop van een veegmachine
waren trieste voorbeelden van dit
(verkiezings) opportunisme. B.

was de vraag van mevr. Mol-
van Bellen over de Israëlische vlag,
die, momenteel nog ontbreekt aan
de vlaggemast op het Raadhuis-
plein.

T.z.t. zal deze vlag er wel komen,
antwoordde de voorzitter.

Maar niemand der leden maakte
beswaar tegen het feit, dat deze of-
ficiële landenvlaggen, de nationale
driekleur incluis, 's avonds niet
worden gestreken Een dergelij-
ke „vlagbehandéling" door een
overheidsinstelling is treffend. Pijn-
lijk treffend W.

TONEEL

Een zorgeloos familieschetsje
„Op hoop van zegen" bracht George en Margeret

Het luchtige Engelse familieschetsje „George en Margeret" (van Gerald
Savory) dat „Op Hoop van Zegen" woensdag- en donderdagavond j.l.
in „Monopole" tot besluit van het seizoen 1957-'58 opvoerde, zal velen
enkele uren lang kostelijk bezig hebben gehouden. Het was een blij-
spel zonder probleem' en — wij zouden zeggen — zonder pretenties.
Maar hier en daar had het grappige teksten en die werden door het
dubbel-kwartet van O.H.v.Z. ten volle uitgebuit.

In de eerste plaats moeten wij de
tol van onze bewondering aan dit
achttal betalen voor de „slagvaar-
digheid" waarmede de dialogen wer-
den behandeld. Een fris en adem-
benemend tempo, dat borg stond
voor een vlotte afwikkeling der ge-
beurtenissen in dit meer dan malle
Engelse gezin!

Zoals gezegd: geen problemen,
geen climax, slechts een bepaalde
periode van de dagelijkse gang van
zaken in het gezin van Malcolm
Garth-Brander. Een gang van za-
ken overigens, die regelrecht aan-
stuurt op een dubbele bruiloft. De
dochter des huizes verpandt haar
hart aan de vriend van haar broer
en de oudste zoon is in lichterlaaie
komen te staan door de charmes
van het dienstmeisje. Het rimpel-
loze oppervlak van het zo knusse
gezinnetje komt wat in beroering
en er ontstaan zelfs golven... want
moeder Alice Garth-Eander kan
zich^aanvankelijk allerminst met de
keuze van haar zoon verenigen.

Herdenking gevallenen
De plaatselijke commissie nationale
herdenking zal op zaterdag 3 mei
a.s. een herdenkingsbijeenkomst
houden in gebouw „Monopole", aan-
vang 19 uur.

Burgemeester mr. H. M. van Fe-
nema zal een korte .toespraak nou-
den .terwijl tevens medewerking
wordt verleend door het r.k. kerk-
koor en het Zandvoorts chr. kinder-
koor.

Na afloop van de bijeenkomst
zal de „stille tocht" naar het mo-
nument in het vijverpark vanaf het
Stationsplein via de Van Speijk-
straat om 19.35 uur aanvangen.

Het Zandvoorts Mannenkoor zal
bij het monument enige liederen
zingen.

De algemene richtlijnen voor de
nationale herdenkingsavond op za-
terdag 3 mei a.s. zijn als volgt sa-
mengesteld:

1. Herdacht zullen worden: De mi-
litairen van de - Nederlandse
strijdkrachten, de zeelieden, de
verzetsstrijders, de geallieerde
militairen en alle overigen, die

" — waar ook ter-wereld — in
de jaren van de oorlog te land,
ter zee of in de lucht voor de
vrijheid van het koninkrijk zijn
gevallen dan wel als Nederlander
of als Nederlands onderdaan tenj
gevolge van tegen hem gerichte

vijandelijke actie zijn» omgeko-
men.

2. Van 18 uur af zullen van alle
openbare gebouwen, particuliere
woningen enz. de vlaggen half-
stok worden gehangen.

3. Te 19.35 uur zal een ieder kun-
nen deelnemen aan de „stille
tocht" naar het monument in het
vijverpark.

4. Van 19.45 uur af tot 30 secon-
den vóór 20 uur zullen de klok-
ken van alle kerken luiden.

5. Om 20 uur precies zal, nadat te-
voren door middel van een sire-
ne dit tijdstip is aangekondigd,
twee minuten volkomen stilte in
acht worden genomen.

6. In overeenstemming met de geest
welke onze gevallen helden, die
naamloos streden, bezielde, zul-
len geen toespraken bij het mo-
nument worden gehouden. De
weg naar het monument zal te
voet en in volkomen stilzwijgen
zonder vlag of vaandel worden
afgelegd. >

7. Het brengen van een eenvoudige
hulde door het neerleggen van
bloemen op de plaats der herden-
king is toegestaan.

8. De „stille tocht" kenne rang
noch stand. Alleen de recht-
streekse nabestaanden der geval-
lenen zullen een bijzondere plaats
aan het hoof d; van de stoet kun-
nen innemen.

Gladys, het bekoorlijke dienstmeisje
zorgt echter voor een voldoende
portie olie op de wilde baren en het
door menselijk opzicht gekwetste
moederhart laat zich vermurwen,
zodat alles „reg komt", conform
verliefde plannen en wensen. Papa
Malcolm, de weergaloos verstrooide
en flegmatieke gezinsaanvoerder,
had zich dit allemaal precies zo
voorgesteld! De figuren van George
en Margeret worden niet ten tonele
gevoerd, maar de hele familie
spreekt voortdurend over hen en
het voorgenomen bezoek van dit
paar aan de familie Garth-Bander
hangt als een zwaard van Damocles
boven het hoofd der kinderen, van
vader en ook wel een beetje van
moeder Uiteindelijk komen
George en Margeret tóch, na eerst
de familie het feestmaal zelf te heb-
ben laten opeten. Maar dat was pas
het geval toen het doek zich sloot
en zich dus ontfermde over de ver-
bijstering van de familie, die noch-
tans G. en M. huichelachtig uitbun-
dig achter de coulissen ging be-
groeten.

De heer des huizes werd knap ge-
speeld door de L. Paap, die van
deze rol een prachtige Malcolm
Garth-Bander maakte. Hij bleek
zich uitstekend te hebben ingeleefd
in het doen en laten van een huis-
vader, die eigenlijk z'n huisgenoten
nogal gek vindt, maar die toch —
als 't er op aan komt! — niet ge-
speend is van psychologisch inzicht,
vooral in de handel en wandel van
verliefden! Alice Garth-Bander, zijn
vrouw, werd een .zenuwen-moeder',
voortreffelijk gespeeld door mevr.
J Bisenberger-Kromhout. Vooral in
de scène, die volgde op haar kennis-
neming van het feit dat haar zoon,
Dave, gaat trouwen met Gladys, het
dienstmeisje, was zij subliem. En
in „de grote verzoening" met Gla-
dys (derde bedrijf) bevestigde zij
haar reputatie.

De heer J. Bos nam de rol van
Dave voor zijn rekening. Een op-
gave die hem behoorlijk afging. Hij
speelde met een zeker gemak, waar-
door hij op en top de oudste zoon
was! Een ander kind was Frankie,
een levenslustige jongedame met
een ondeugende inslag. Dit was een
geknipte rol voor de aantrekkelijke
mej. T. van Dalen. Zij heeft een on-
miskenbaar toneeltalent, dat haar
in staat stelt alles te vertolken: ver-
driet, vreugde, onverschilligheid en
onbevangenheid. In de „vrouwelijke
scènes" met haar vader, was Fran-
kie een onweerstaanbaar meiske!
Het derde kind van de familie, Dud-
ley, werd zeker zo voortreffelijk ge-
speeld door Adri Bisenberger als
Frankie door mej. van Dalen. Hij
heeft een ongelooflijk ^aanpassings-
vermogen en een losheid van op-

treden, die hem over alle situaties
als 't ware heen doen zweven. In
deze twee jonge mensen heeft O.H.
v.Z. veel belovende talenten, die hun
weg zeker zullen gaan door de ama-
teur-toneelwereld l

Roger, vriend van Dudley, werd
vertolkt door de heer A. Paap, die
wij de laatste tijd niet meer hebben
gezien. Hij was de tegenspeler van
Frankie en had 't dus niet gemak-
kelijk, omdat wij in hem ook graag
een leuke, vlotte jongen hadden ge-
zien. Dit was de heer A. Paap be-
slist niet in deze rol. Hij was veel
te gereserveerd, bijna stijfjes, te-
genover de amoureuze „frontale
aanval" van Frankie! - - - -

Gladys, het dienstmeisje, dat Dave
verschalkt, was een. betrekkelijk
kleine rol, waarvan mevr. B. van
Soolingen-Bos klaarblijkelijk had
gezegd: Wie 't kleine niet eert, is 't
grote niet weert! Uiteraard geen
glansrol, maar een vertolking, die
er — op grond van voldoende to-
neelroutine en spelinzicht — wezen
mocht. Als zij het huis gaat verla-
ten, moet er een ander dienstmeisje
ten tonele worden gevoerd. En dat
„deed mej. K. Loos, die een bijns on-
mogelijk meisje moest uitbeelden.
Bovendien heette zij in het stuk
„Beer", waardoor zij de lachlust op-
wekte van alle huisgenoten, zelfs
van de lakonieke paps.

Een woord van hulde voor de cos-
tumering is zeker op z'n plaats.
Minder goed blijven wij te spreken
over het decor met de traditionele
gesausde panelen.

Tenslotte alle lof voor de perfec-
te rolkennis van allen! De regisseur,
de heer J. Bisenberger, heeft lang-
zamerhand van zijn ploeg een in de
amateurtoneelkringen opmerkelijk
gezelschap gemaakt. H.W.

Geen PTT-bestelling
op 30 april
De directeur van het postkantoor
van de badplaats deelt ons mede
dat in verband met de viering van
Koninginnedag op 30 april a.s. het
postkantoor op die dag geopend is
van 8 tot 9 uur voor de ontvangst
en verzending van telegrammen.

Voor alle overige diensten is het
postkantoor deze dag gesloten en
zullen geen briefpostbestellingen
worden uitgevoerd.

(Ingez. med.)

JKoninginnedag
(woensdag 30 april a.s.)
is ons kantoor ten behoeve

van het vreemdelingenverkeer

geopend van
11.30-13.00 uur

i DE TWENTSCHE BANK
ZANDVOORT

Grote Krocht 12 - Telefoon 2109
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Vegen machinale bezems
altijd schoon?

stenen op, zodat.deze ook geen op-
lossing biedt. Maar zuiger of ve-
ger, de straten moeten schoon!

Weth. v.d. WERFP had grote
eenstemmigheid verwacht van de
Raad ten opzichte van deze ma-
chine. Een demonstratie met an-
dere wagens achtte spr. overbodig,
omdat hij een onbeperkt vertrou-
wen heeft in de deskundigheid van
de heer Deutekom.

De heer LINDEMAN vond het
wel juist dat men met z'n tijd mee-
glng i.z. de mechanische arbeid,
maar dan moet het een góéde me-
chanisatie zijn. Spr. achtte de re-
sultaten van de demonstratie onbe-
vredigend en verklaarde zich tegen
het voorstel.

VOORZITTER kwam met de ont-
hullende mededeling: „Ik ben de
enige, die over het gebruik kan
oordelen, want ik heb de wagen ge-
reden. Geen van U allen!" Hij was
verbaasd dat men niet „ongeloof-
lijk enthousiast" was. De demon-
stratie heeft onder de slechts denk-
bare omstandigheden plaats gevon-
den: vastgereden zand na de
sneeuw en vorstperiode. De exploi-
tatiekosten zijn uitermate laag en
liggen niet hoger dan de kosten van
lonen plus sociale lasten van de
huidige straatvegers. Dat straatve-
gen een minderwaardige arbeid is,
ontkende spr. ten stelligste. Geen
arbeid is minderwaardig, men zou
hoogstens kunnen spreken van ver-
ouderde arbeid in dit verband. Het
door enkele leden voorgestane
„zuigsysteem" moest spr. met klem
ontraden, aangezien dit soort wa-
gens spoedig verstopt raken. In te-
genstelling tot vele leden was spr.
juist van oordeel dat de demonstra-
tie geslaagd was.

De heer LINDEMAN merkte nog
op dat terwijl de burgemeester cle
wagen bestuurde, de raadsleden
konden zien wat de resultaten wa-
ren! Spr. bleef pleiten voor demon-
stratie met een ander systeem.

De heer KONING was van een-
zelfde mening.

Het voorstel werd tenslotte met
9-6 aangenomen. Tegen: de heren
Lindeman, Slegers, Kol, Koning, Mo-
lenaar en Tates.

Nog een parkeerprobleem
Het voorstel n.a.v. een verzoek van
het bestuur van „Het huis in de
duinen" om een parkeerterrein na-
bij het gebouw aan te leggen
(ƒ 4300) ontmoette bedenkingen

" van de zijde van de heer SLE-
GERS, die betoogde dat 't bestuur
van de stichting behoorde bij te
dragen in de kosten.

De heer KONING was eenzelfde

Burgerlijke Stand
18 - 24 april 1958

Geboren: Sylvia, d.v. W. vanSoo-
lingen en C. G. Driessen; James Ed-
ward, z.v. A. Vastenhouw en L. van
Duivenboden; Jacob, z.v. J. Kraa-
ijenoord en T. van Keulen; Jan Gijs-
bert. z.v. C. Koper en H. G. Extra;
Johan Frederik, z.v. C. W. vanLim-
beek en W. Dees.

Ondertrouwd: Harry Claus Wet-
zels en Martha Verroen; Eduard
Joseph Marie Crabbendam en Ca-
tharina Maria Bosman; Petrus Jo-
seph Dekker en Helena Elizabeth
Maria Boon; Petrus Johannes Hen-
dricus van Rooij en Martha Maria
Dymphna van den Berg.

Getrouwd: Henri Meeng en Alida
van der Geugten; Johannes Mat-
theus van Westerop.

Overleden: Henrica Dekker, oud
73 jaar, ongehuwd.

Geboren buiten de gemeente:
Hugo Bastiaan Johannes Heijmeijer

ti bl U verwachting
Zo heet dit toelichtend en geruststel-
lend Doktersboek.dat gratis is in-
gesloten bij een Babyderm Set,
waarin alles voor een vorstelijke
verzorging van Baby's terehuiaje.

mening toegedaan en stelde voor:
fifty-fifty!

De heer LINDEMAN was mil-
der in zijn oordeel en achtte deze
tegemoetkoming alleszins verant-
woord.

De heer BREURE sloot zich bij
deze mening aan en zei nog dat de
bewoners van de benedenverdiepin-
gen hinder ondervinden van de uit-
laatgassen der auto's. Bovendien
kan een ziekenauto, welke eventu-
eel ter plaatse patiënten moet op-
nemen, vrij moeilijk manouvreren.

Mevr. MOL-v. BELLEN en de
heer GOSEN verklaarden zich ook
voor het voorstel op grond van so-
ciale overwegingen.

WETH. v.d. WERFF was de eni-
ge van het College, die dit voorstel
niet noodzakelijk achtte.

WETH. KERKMAN meende dat
het bestuur van de Stichting, dat
indertijd een groot bedrag heeft ge-
investeer d voor, de aanleg van de
Herman Heijermansweg, thans op
de medewerking van het gemeente-
bestuur moest kunnen rekenen.

Het voorstel werd tenslotte aan-
genomen met 14-1! (Tegen: de
heer Slegers).

verdwijnt door

In de Rondvraag
Nogmaals: ParJceermoeïlijltheden.
Vlagvertoon voor Israël.

De heer LINDEMAN vroeg of er
nu eindelijk niet eens iets gedaan
moet worden aan het euvel van de
parkerende auto's op de boulevards,
terwijl het grote parkeerterrein aan
de oostzijde van de Brederodestraat
nagenoeg ongebruikt blijft.

VOORZITTER zeide deze kwestie
gaarne nog eens met de politie on-
der de ogen te willen zien.

De heen KONING en SLËGERS
informeerden naar de salarissen
van de z.g. „middengroepen", die
een verbetering zouden ondergaan.

VOORZITTER zegde toe dat deze
nog aan de beurt komen!

Mevr. MOL.v.-BELLEN vroeg
naar de reden waarom de vlag van
de staat Israël niet meer aan de
vlaggemast op het Raadhuisplein
aanwezig is.

VOORZITTER antwoordde dat de
vlaggen indertijd door nieuwe zijn
vervangen, waarbij de vlag van Is-
raël niet te krijgen was. T.z.t. zal
deze echter weer aan de mast prij-
ken!

Dezelfde spreekster vestigde ook
de aandacht van Voorzitter op de
tentoonstelling van werken van de
grote Zwitserse bouwmeester -Cor-
busier, in Den Haag. Zij suggereer-
de de schoolgaande jeugd van Zand-
voort met deze expositie in contact
te brengen.

VOORZITTER zeide dat het hou-
den van e.v. excursies voor reke-
ning dient te komen van de desbe-
treffende onderwijsinrichtingen.

Sport en 0pel
„Zandvoortmeeuwen"
Programma zaterdag 26 apriZ:
143 SMS 3-Zandv.m. 3 16 u.
150 Kenn.l. adsp. a-Zv.m. a 15 u.
167 Keun.l. adsp. b-Zv.m. d 15 u.
176 Spaarnd. adsp. a-Zv.m. c 15 u.
Programma zondag 27 april:

Watergr.meer-Zandv.m. 14 u.
Beverwijk 2-Zandv.m. 2 10 u.

22 Stormvogels 5-Zv.m. 3 12 u.
34 RCH 8-Zandv.m. 5 9.45 u.
98 Zv.m. jun. a-HFC b 9.45 u.

112 Halfw. jun. a-Zv.m. b 14.30 u.
126 Zandv.m. jun. c-DSB a 9.45 u.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslag sater dag 19 april:

TZB adsp. a-Hoofdd. Boys a 6-3
Uitslagen zondag 20 april:

TZB I-Schoten 4 5-1
TZB 3-Concordia 5 5-4
TZB 3 kampteen! ' - - -
Spaarndam 4-TZB 4 5-0

Programma zaterdag 26 april:
171 Renova adsp. b-TZB b 15 u.
Programma mandag 27 april:
43 EDO 6-TZB l 12 u.
82 Renova 3-TZB 3 12 u,
87 TZB 4-Alliance 3 > 12 u.

122 Geel-Wit jun.-TZB jun. 12 u.

Zandvoortse Korfbalclub
Voor a.s. zondag staan weer twee
belangrijke ontmoetingen op het
programma. Het eerste twaalftal
trekt naar Velsen om Watervliet
4 te ontmoeten. Het twaalftal moet
winnen wil dit het kampioenschap
in de wacht slepen. De wedstrijd
begint om 2.15 uur.

Het tweede twaalftal speelt thuis
tegen Aurora 4. Aanvang 9.45 uur.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Met de openbare lessen voor jeugd-
leden wordt zaterdag a.s. begon-
nen, met die voor de kleuters van
5 tot 7 jaar.

De deelname aan de bondsfeesten
op 25/26 mei in Arnhem neemt
een grote omvang aan. De uitvoe-
ring van de dames- en meisjesoefe-
ning op de Sonsbeekweide zal door
deze grote toeloop in twee gedeel-
ten moeten wor.den gesplitst.
afd. volleybal ,
De meisjesploeg heeft zich van de
reglementaire nederlaag van vori-
ge week hersteld door woensdag
j.l met 3-0 van Die Raeckse te win-
nen.

De damesploeg heeft helaas een
punt verspeeld tegen Santpoort.
Deze ploeg stond vorige week door
een 3-1 overwinning' met l punt

HIER STAAT UW BRIEF
Als binnenkort het badseizoen be-
gint, zal het op drukke dagen weer
voorkomen, dat kinderen zoek ra-
ken. Deze kinderen worden meestal
door het publiek naar de politie-
post op het strand gebracht. Om dit
enigszins te beperken en de toch al
zware taak van de strandpolitie te
verlichten, zou onderstaand systeem
kunnen worden toegepast.

Het strand wordt verdeeld in vak-
ken en wel zo, dat in ieder vak een
consumptietent staat. Naast elke
consumptietent wordt een mast ge-
plaatst, waaraan een wit geschil-
derd bord wordt bevestigd. Op de
borden komt in het zwart het woord
„Vak te staan, daaronder een num-
mer. De borden worden genummerd
van noord naar zuid.

Door de Gemeente wordt aan
eigenaars en/of strandpachters
plasticplaatjes met koord verstrekt.
Op de plaatjes komt ook het woord
„vak" te staan, met daaronder het
nummer van het'- overeenkomende

bord. De plaatjes, welke bestemd
zijn voor kinderen tot een bepaalde
leeftijd, worden tijdens 't verblijf
aan 't strand om de hals gedragen.

Komen kinderen in een ander vak
terecht en kunnen de plaats of
stoel (en) van hun ouders of be-
geleiders niet meer vinden, dan zal
het publiek aan het nummer op het
plaatje kunnen zien uit welk vak zij
afkomstig zijn. Zonder tussenkomst
van de politie kunnen zij naar hun
vak worden teruggebracht. Worden
kinderen met een plaatje toch naar
de politiepost gebracht, dan weet
de politie uit welk vak zij vandaan
komen.

Bij wijze van proef kan dit sys-
teem één jaar worden geprobeerd.

Blijkt dat het gemiddeld aantal
afgedwaalde kinderen beneden ' het
cijfer ligt van voorgaande jaren,
dan kan het zonder bezwaar ieder
jaar worden toegepast.
(Door red. bekort).

J. L. G. NIESSEN.

voorsprong bovenaan en moest nu
met een gelijk spel genoegen ne-
men. Hier is volop spanning, door-
dat 3 ploegen, waaronder dus OSS,
gelijk bovenaan staan.

De heren hebben vorige week en
j.l. woensdag goede resultaten be-
haald.

A.s. maandag worden de laatste
wedstrijden door de OSS-ploegen
gespeeld.
Dames: AVC 3-OSS 2 19.45 u.

OSS 1-AVC 2 20.30 u.
Heren: Gios-OSS 20 u.

K.J.C. „Zandvoort"
Woensdag j.l. speelde KJC Zand-
voort de 4e ronde voor het kam-
pioenschap van de maand april.

No. l werd J. TJitzinger, 2e Jac.
Versteeg, 3e P. Paap Azn en 4e
D. Visser Jr.

Bazar voor een kachel
Vanavond en morgenavond wordt

in ,Ons Gebouw' aan de Brugstraat
een bazar georganiseerd door de af-
delingen Zandvoort van de P.v.d.A.
en het N.V.V, De opbrengst zal wor-
den gebruikt voor de aankoop van
een nieuwe verwarmingsinstallatie
in „Ons Gebouw".

Anker besluit seizoen
In verband met de seizoensluiting
van de sociëteit „Voor anker" op
dinsdag 29 april a.s. heeft de to-
neelvereniging ,Wim Hildering' zich
bereid verklaard voor de leden het
stuk „In de schaduw van de twij-
fel"~ op te voeren.

De voorstelling begint 's avonds 8
uur in restaurant Zomerlust aan de
Kosterstraat.

Ongeval bij haarbehandeling
Een 21-jarige inwoonster, dochter
van weth. v.d. Werff, behandelde
j.l. woensdag met behulp van pe-
troleum-ether haar haar, dat tenge-
volge van de hitte van een geyser
in brand vloog. Zij vluchtte naar
buiten, waarbij het haar vader ge-
lukte de vlammen te doven. Zi;
kreeg ernstige wonden aan hei
hoofd en de schouder en moest naar
het Diaconessenhuis in Haarlem,
worden overgebracht. Weth. v.d
Werff liep een lichte verwonding
aan hand en hoofd op.

Toneelspel op andere datum
De slotvoorstelling van het winter-
seizoen '57-'58 van de amateurto-
neel vereniging „Wim Hildering"
welke oorspronkelijk was vastge
steld op 25 april is uitgesteld to
dinsdag 13 mei. Op deze datum za
de vereniging een uitvoering geven
van „De man, de vrouw en de
moord" geschreven door André
Roussin en vertaald door Marj
Dresselhuys. De voorstelling vind
plaats in Zomerlust.

Andere busroute door
Haarlem
In verband met de komende feeste
lijkheden en herdenkingsplechtighe
den in de Haarlemse binnenstac
zullen verscheidene stadslijnen tij
delijk een andere route volgen.

Ook de busdienst Amsterdam
Haarlem-Zandvoort zal tijdens de
manifestaties worden verlegd. Van
af 28 april t/m 6 mei zullen de bus
sen Van en naar Amsterdam de
hier volgende route gaan rijden.
Slachthuisstraat, Kruistochtstraat
Nagtzaamstraat, Amsterdamsevaar

Op 30 april en 5 mei dient er re
kening mee te worden gehouden
dat door muzikale openluchtuitvoe
ringen, optochten e.d. de regelma
tige loop der busdiensten storing
zal ondervinden. " " -

Circuit gewogen en
goed bevonden

voor wereldkampioenschappen 1959
Drie leden van de technische com-
missie van de UCI, hebben maan-
dag het circuit van Zandvoort voor
de wereldkampioenschappen wiel-
rennen op de weg in 1959 goedge-
ceurd.
De UCI-officials maakten aanvan-
telijk bezwaar tegen dit parcours
omdat er geen „berg" in is. Nadat
zij door de aanwezige bestuurs- en
sportcommissieleden van de KNWU

•ewezen waren op enkele bijkomen-
de factoren: de vrijwel altijd heer-
sende zeewind, de zware lucht en
:>ovendien het feit, dat Nederland
anders geen mogelijkheid zou heb-
ben om het - wereldkampioenschap
op de weg te organiseren, besloten
zij hun goedkeuring aan het par-
cours in Zandvoort te hechten.

Bepaald is dat de renners de wed-
strijd over 280 km in omgekeerde
richting zullen rijden, d.w.z. na de
start rijden zij in* de richting van
de boulevard.

Nadat zij het meest zuidelijke
punt (de rotonde) hebben bereikt,
volgt de route door Zandvoort zelf
en het oostelijk gedeelte van het
circuit. Aan het slot van elke ronde
zullen de deelnemers dus van de
Hunzerug afkomen en door de Tar-
zanbocht naar de grote tribune rij-
den. Zoals bekend heeft het circuit
een lengte van 4,8 km.

De keuringscommissie werd in
Zandvoort rondgeleid door dr. P.
van Dijk, de voorzitter van de
KNWU, de heer J. van Eek, com-
missaris-generaal voor de wereld-
kampioenschappen, de heren John
stol, Cor Blekemolen en Max Koot
van de sportcommissie van de KN
WU. Burgemeester Van Fenema en
de directeur van het circuit de heer
Eïugenholtz waren bij de rondlei-
ding aanwezig.

Trainen op. proef
Nu op l mei a.s. de heer J. Plooier,
trainer van .„Zandvoortmeeuwen",
de badplaats gaat verlaten om de
voetballers van Heerenveen te gaan
trainen is het bestuur van „Zand-
voortmeeuwen" op zoek gegaan
naar een nieuwe trainer.

J.l. woensdagavond vond een
proeftraining plaats onder leiding
van de heer A. van Osch, die zo
goed als zeker de plaats van de heer
Plooyer zal gaan innemen. Een de-
finitieve beslissing is door het be-
stuur echter nog niet genomen.

Een niet te vinden brand
De brandweer rukte donderdagmid-
dag omstreeks half zes uit voor een
duinbrandje, nabij de manege. Er
werd daar eabter niets ontdekt; la-
ter kwam vast te staan, dat in een
tuin vuil werd verbrand

Verantwoording van comité
Verantwoording penningmeester co-
mité „Naastenliefde".
Saldo vorige verantwoording ƒ 43,85
Ontvangen: J.H.M, ƒ 5; Klaverjas-
club „Zandvoort" ƒ 15,05; N.N ƒ25;
N.H.T. f 2,50; L.A.M.C.K. ƒ 10;
Zandv. Operettever, ƒ 200. Saldo
op 23 april ƒ 301,40.

U kent toch het doel van het co-
mitë „Naastenliefde"? Zonder het
terrein te betreden van verenigin-
gen of instellingen welke hun werk-
zaamheden tot volle tevredenheid
verrichten, juist daar iets te schen-
ken waar dit voor deze instellin-
gen onmogelijk is, zulks in samen-
werking met' h.h. doktoren, etc.

Wij denken hierbij o.a. aan een
televisietoestel voor het Gem. ver-
zorgingshuis van bejaarden extra-
voeding voor' zieken enz. enz.

Indien alle inwoners .van Zand-
voort, hetzij 1 individueel, hetzij in
verenigingsverband daaraan mee-
werken, is het mogelijk dat „Naas-
tenliefde" door het verzachten van
het leed van' een enkeling,, een be-
grip gaat worden in ons dorp voor
„Naastenliefde".

Namens het comité: de penning-
meester H. F. Hqse, Tollensstr. 31
Zandvoort. Rekening Twents»
Bank Zandvoort „Naastenliefde1

\

Chr. kleuterschool
Dinsdagavond 22 april hield de

Kleuterschool, aan de Van Lennep-
weg haar eerste Ouderavond, die
geopend werd door de waarnemen-
de voorzitter,' de heer de Graaf. In
zijn openingswoord begroette hij de
aanwezigen e*n memoreerde in het
kort de totstandkoming van de
Stichting.

Hij sprak de hoop uit, dat in de
huisvesting van de school, die nog
veel te wensen overlaat, spoedig ver-
andering zou komen.
Juffr. Kerkman vertelde over haar
plannen en vroeg de medewerking
van de ouders voor de uitvoering
daarvan.
Daarna werden enige filmpjes ver-
toond over het Kleuteronderwijs in
de U.S.A. dbor de heren Visser
Brugman en Hartman. Het hoogte
punt van deze avond was wel, dai
de ouders hun kinderen via de band-
recorder konden beluisteren.

Nadat allen een kopje koffie had-
den gedronken konden de ouders
het werk van hun kleuters ,bezich-
tigen.

De heer Poster,- voorzitter,
door omstandigheden niet eerder
aanwezig''kon zijn, gaf tot slot de
ouders de gelegenheid tot het stel
len van vragen.

Na? een geanimeerde bespreking
besloot hij ,de avond met dankgebed.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Ophalen huisvuil
De directeur van de dienst van p.w.
deelt mede dat op woensdag 30
april (Koninginnedag) géén huis-
vuil zal worden opgehaald.

FAMILIEBERICHTEN

Heden is van ons heengegaan
onze lieve moeder, behuwd-
moeder, grootmoeder en over-
grootmoeder

Ida G er ar da Jacoba
van Gelder-Boele

geboren 22 augustus 1867 te
Amsterdam.

Uit aller naam:
P. van Gelder

Zandvoort, 24 april 1958
Haarlemmerstraat 25
De teraardebestelling zal
plaatsvinden' maandag 28
april te 3 uur op de Algem.
Begraafplaats te Zandvoort.

Dankbetuiging
aarne dank ik voor de vele blijken

van belangstelling die ik mocht ont-
vangen bij het overlijden van mijn
lieve vrouw

L. HILDEBRAND-ROBINSKI
A. D. Hildebrand

Zandvoort, april 1958
Van Stolbergweg 2

Aan de ingezetenen van Zandvoort,
die mij hun deelneming betuigden
bij het overlijden van mijn lieve
zoon

HENRI
zeg ik mijn hartelijke dank.

Mevr. A. van Abbe-von Reelcen
Zandvoort, april 1958
Dr. Gerkestraat 169

Mensen en zaken
We beginnen weer.'

Straks gaan we het zomerseizoen
weer in. Dit ieder jaar terugkeren-
de evenement is zo met het Zand-
voortse gemeenschapsleven ver-
vlochten, dat de " „cyclus van ge-
beurtenissen", _die er aan vooraf-
gaat, van ons mensen geroutineer-
de gastheren en gastvrouwen
maakt. De voorbereidingen van het
badseizoen zijn altijd dezelfde. En
of Zandvoort zich nu al uitbreidt,
de feestverlichting wordt klaar ge-
maakt en de huizen worden in
staat van reinheid gebracht!

Het min of meer onderworpen
zijn aan de eisen, die de badgasten
stellen heeft menigeen wel eens .de
verzuchting doen slaken: Ik wou
dat we er van af waren'! (Dit zijn
de mensen, die ieder jaar met een
tikje minder gastvrijheid verhuren)
Degenen, die zeggen: Hoera, ze ko-
men weer! zijn of doorgewinterde
en ideale beoefenaars van de gast-
vrijheid of slaven en slavinnen van
de gewoontevorming. En wel van
een gewoonte, die geld in het laatje
brengt.

Inderdaad vereist het verhuren
een zekere mate van tactische
gastvrijheid. Zeker, ook in gastvrij
zijn kan men ontactisch zijn. Men
moet zich niet geheel en al „opoffe-
ren" aan.de gasten of aan de cultus
van de seizoenverhuur. Verhuren is
een moeilijke taak. Enerzijds vraagt
deze een grote dosis hartelijkheid
en inschikkelijkheid, anderzijds eist
zij een minstens even grote mate
van doortastendheid en vasthou-
dendheid aan de eenmaal ingeno-
men en als juist bevonden princi-
pes. En het gaat vaak om die prin-
cipes! '
Het kan geen kwaad bij de „voor-
besprekingen" de grenzen scherp te
stellen. Laat de gasten gerust we-
ten waar zij aan toe zijn. En wie
zich — voor het ontvangen van
handgeld — als een charmante
gastvrouw heeft betoond, dient zich
dit standpunt wél indachtig te zijn,
wanneer de gasten twee dagen in
huis zijn en_de huurpenningen vol-
ledig hebben voldaan. Niets is el-
lendiger dan het veroorzaken van
teleurstelling en het opwerpen van
plotselinge bezwaren, waar maan-
den terug niets van is gebleken

Badgasten kunnen soms ook in-
konsekwent zijn. 't Afspreken voor
een gezin van man, vrouw en twee
kinderen, wordt wel eens gevolgd
door een komst van zes personen,
die allerlei onverwachte voorzienin-
gen noodzakelijk maken. In de
meeste gevallen is een enkele logé
nu niet direct een aanleiding tot ge-
harrewar, maar laat men het van
ts voren afspreken. Het is voorge-
komen dat een ontvangende familie
dacht vier personen in huis te krij-
gen en er plotseling zes of zeven
zag opdagen. En dan wordt er een
houding aangenomen van: „Gut,
dat moet ik toch weten ik be-
taal er toch voor?!"

Van de andere kant gebeurt het
ook dat gasten bij aankomst bnt-
dekken dat er een geheel ander
meubilair staat dan bij eerste af-
spraak aanwezig was of zelfs ver-
zocht worden met een ander ver-
trek genoegen te nemen.

Men moet weten wat men aan el-
kaar heeft! Dan zijn misverstanden
en beschamende ruzietjes uitgeslo-
ten. En dan. kan 't verhuren én het
huren een middel zijn om prettige
en voor continuering in aanmerking
komende contacten te leggen! - '

MOMUS. '



D
P. Flieringa

Arts
Afwezig tot 5 mei
De andere doktoren nemen
waar.

WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort

Aangeb. A'dam-Z.: 4 kmr-
flat. Lage huur, liefst m.
overn. inb. Br. nr. 3210
bur. Zandv. Courant.

WONINGRUIL
Nieuwbouw Assendelft in
ruil woning te Zandvoort
of Haarlem. Br. nr. 3217
bur. Zandv. Courant.

Wij vragen per direct voor
minstens één jaar: twee
gem. 2-KAMERPLATS of
gem, kamers (m. badgel.)
te Haarlem of omg. voor
onzer Engelse' ingenieurs.
Br. m. uitv. gegevens,
prijsopg. met en sonder
volledig pens. etc. te rich-
ten aan: N.V. Schuytvlot,
Ponteinlaan 3, Haarlem.

HUISH. HULP gevr. v.
2 halve dg. p.w.
DR, Gerkestraat 143.

Te huur gevr. v.d. maand
aug. HUIS of ged. daarv.
m. 7 slaappl. in Bentveld
Aerdenh. of omg. Br. nr.
3205 bur. Zandv. Crt.

DE.JKLUSJESMAN is weer
begonnen: witten, schilde-
deren en div. Tel. voor 6
uur 3031. Anders br. nr.
3202 bur. Zandv. Crt.

Biedt zich aan ambulant
SERVEERSTER voor za-
terdagmiddagen en de zon-
dagen. Br. nr. 3219 bur.
Zandv. Courant.

Meisje 21 jr b.z.a. voor
HULP i.d. huish. v.d.e.n.
Br. nr. 3211 bur. Z Crt.

Te koop: eiken HUISKA-
MERAMEUBL. i.g.st. be-
staande uit tafel, 4 st., 2
armst, dressoir.. Br. 3212

bur. Zandv. Crt.
TE KOOP: geh. compl. pr.
aquarium, Kation-Anion
wisselaar, 2 p. led., l com-
pleet ameubl., compl. l p.
opklapbed. Th. v. Vliet,
Burg. Beeckmanstraat 37.
Te koop: „Dutch Gold"
electr. KOELKAST, in pr.
staat, afm. 67x67x130, inh.
118 1. Moet weg wegens
plaatsgebr. Prijs ƒ 250.
Van Lennepweg 10 flat 3.

Te koop: SHIRAZ 1,60 x
2,65 m. Prijs ƒ 150.
Wilhelminaweg 44.

Alle Zandvoortse slagers
zijn op Koninginnedag
na l uur gesloten

PHILIPS
RADIO en
TELEVISIE

een bron van gezelligheid
voor IEDEREEN!

PHILIPS Televisie compl. geplaatst
ƒ ^98,35. Restant in termijnen van
ƒ 45,— p.m.
Uw oude Radio heeft inruilwaarde.
Bestel heden bij ons Uw toestel. Wij zorgen voor 'n prima ontvangst

RADIO TELEVISIE SPECIALIST

Erkend Philips servicedealer
voor radio en televisie

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 8 uur:
Doktoren:
Dr. P. Vijlbrief
Hogeweg 43, telefoon 3355
Zondag 27 april

Dierenarts J. Jongkind, Kenau-
park 13, Haarlem, telefoon 14524.

Wijkzuster:
Zuster A. Langeveld
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.
Apotheek: ,

26 april—2 mei:
Apotheek Wijnne, Haltestraat 8
ledere avond vanaf 7 uur en op
de zondag de gehele dag uitslui-
tend geopend voor recepten en
spoedgevallen.

• P R E D I K B E U R T E N

Hervormde Kerk/ Kerkplein
Zondag 27 april

"i.0.30 uur: ds. C. de Ru.
19 uur: ds. F. L. van Duijkeren,
pred. te Amsterdam-West. Jeugd-
dienst.

Jeugdkapel in „De witte zwaan"
10.30 u.: spr. ds. R. H. Oldeman.
(Disco-dienst)

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 27 april

10.30 uur: ds. G. Kroes uit Haar-
lem.

Het huis in de duinen:
19.30 uur: ds. A. J. Snaayer uit
Haarlem.

Gereformeerde Kerk
Tulianaweg hoek Emmaweg-
Zondag 27 april

10 uur. ds. A. de Ruiter. Voorber.
H. Avondmaal en Geloofsbel.
17 uur: ds. A. de Ruiter. Z. 2.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zondags H.H. Missen om 7.30-
9 uur Hoogmis en 11 uur; Lof om
7 uur.
In de week H.H. Missen om 7

uur en 7.45 uur. Lof om 7.30 uur.

Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 29 april

3 uur: * samenkomst in „Pniël",
Zuiderstraat 3.
Spr. H. Veldkamp, cvangeliste te
Den Haag.

Jehova's getuigen
Woensdag 8 uur: Huisbijbelatu-
die Koninginneweg 44.
Zondag 2-3 uur Wachttorenstudie
Veilinggebouw Dorpsplein.

Humanistisch Verbond
Zondag 27 april, 9.45 uur, 298 m,
toespraak door Enno Hommes over:
„De wereld van morgen voor de
jonge humanisten".

Overhemden
GERUIT
POPLIN
NO-IRON

Nylon kousen
Ruime sortering

„DE KAMPIOEN"
; AD. NOTTEN

Haltgstraat ,59 - Telef. 3398

Amsterdamse
Groentecentrale

Jan Filmer
TOLWEG 16 - TELEF. 3195

Verse Groenten
Spinazie p.pond 0,34
Lof p.pond 0,55
Bloemkool p.stuk 0,79
Raapstelen p.bos 0,10
Grote krop sla per stuk 0,20
Andijvie ._ p^pond^O.48
Komkommers ... p.st. 0,39
Radijs p.bos 0,10

Fruit
10 sinaasappelen 1,00
" 8 sinaasappelen 1,00

6 sinaasappelen 1,00

HAND APPELEN
JONATHANS 2 pond 1,18

BANANEN p.pond 0,59

Dagelijks verse Champignons

Bestellingen: Telefoon 31S5

Annex CABARET EXTASE
Zandvoort

Het gehele jaar geopend

Gedurende de maand april
dagelijks 's avonds 8 uur:

Het Italiaanse dans- en
showorkest van

Pierre Obar
met zang van

MIRIAM MANNA.
(Voor het eerst in Nederland}

Afgewisseld door een _
cabaretprogramma met
internationale artisten

*
ZONDAGS MATINEE

met volledig avondprogramma

Voor de schoonmaak een

nieuwe
stofzuiger
EXCELSIOR '. .' ƒ 145
HOLLAND-ELECTRO ƒ 145
HANDSTOFZUIGER ƒ 120
HOOVER ƒ 230
H.E. VLOERWRIJVER ƒ 235
Vraagt vrijblijvend demon-
stratie. Betaling in overleg.

Henk
Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974'

WONINGBOUWVERENIGING

EENDRACHT MAAKT MACHT
Voor leden komt beschikbaar de be-
nedenduplex-woning

Nic. Beetslaan 4
voor echtparen met hoogstens één
kind, niet ouder dan één jaar.
Huurprijs met alle kosten ƒ 7,35
per week. Schriftelijke aanmeldin-
gen vóór Donderdag a.s. 19 uur bij
de secretaris D. van Dijk, Dr. Ger-
kestraat 22

Een stofzuiger om trots op
te zijn:

Excelsior
stofzuiger

Nieuw model, prima zuig-
kracht ƒ 145^of ƒ 2 p.w. -

Televisie Radio Specialist

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Fantastisch!

Slagerij GAUS
750 gr. Schoudercarb 2,70
500 gr. Kalfslappen en

750 gram Gehakt, h.o.h. ƒ 3,50
500 gr. Runderlappen en
500 gr. Gehakt h.o.h samen 2,50
500 gr. Kalfsfricando 2,60

Soeppakket ..." 0,89
250 gr. Prima gek. worst 0,75
250 gr. Bakbloedworst 0,45
LUNCHPAKKET: Lever en Pekel-

vlees of gek. worst 0,89
KERKSTRAAT "14 - TELEF. 2102

Het Wonder van Zandvoort
helpt U vlugger door
de schoonmaak

ZEEMLAPPEN vanaf ...... ƒ
SPONSEN vanaf .............. ƒ
BOENDERS vanaf ............ ƒ
KASTPAPIER vanaf ......... ƒ
TRAPPEN per trede ......... ƒ
PLASTIC TAFELZEIL p. m ƒ
BALATUM per meter ...... ƒ
CHINA MATTEN 140x180... ƒ
Swaluëstraat 9 — Telefoon

1,10
0,60
0,20
0,30
2,10
2,40
3,06
7,50

Jongem. i.b.v. mulo-dipl.
zoekt WERK v. juli-aug.
Onversch. wat'. Br. 3201
bur. Z. Crt.

Dame v.g.h. gewend met
buitenl. om te gaan zoekt
TIJD. WERKKRING per
einde mei. Br. nr. 3204
bur. Zandv. Courant.

Daar kunt u heen
Monopole

Vanaf vrijdag 25 t/m maandag 28
april, 8 uw: film „Quo Vadis".

Dinsdag 29 april en woensdag 30
april, 8 uur: film „Voorbij Mom-
basa dreigt de dood".

Donderdag l mei, 8 uur: film „Met
zachtheid en geweld".

Zondagmiddag 97 april, 2.30 uur:
matinee met de film: „Lassie's
grote avontuur".

•t
„Zomerlust"

Donderdag l mei, 2 en 4 uur: kin-
dermeifeest.

Donderdag l mei, 8 uur:1 l mei-
feest van de P.v.d.A. en Zandv.
Bestuurdersbond.

Hotel Bouwes
Dagelijks 8 u: Het Italiaanse dans-

en showorkest van Pierre Obar
met zang van Miriam Manna.

Zondags matiné.

Stadsschouwburg, Haarlem
Vrijdag 25 april, 8 uur: Toneelgr.

„Theater" met „Omzien in wrok"
Zaterdag 26 en zondag 27 april, 8 u

Rotterd. Toneel met „De boom-
gaard"

B.z.a. v. enkele dg. p.w.
ambulant KOK, doed in a
la cartewerk. Br. ond. nr.
3208 bur. Zandv. Courant.

Gevr. NET MEISJE voor
bediening op strand. Br.
nr. 3214 bur. Z. Crt.

Door omst.h. TE KOOP:
mooi gr. herencost. ƒ 17,50
en nieuwe elec. strijkbout
ƒ 10; donkerbl. winterjas
ƒ 12,50. Kostverl.str. 89b.

6 kristallen glazen 7,50
12 kristallen Rijnwijn-

glazen 15,-
_ Mahonie secrétaire 85,-
' Bekleed Biedermeier

fauteuiltje 65,-
Ant. iepen stoeltje 35,-

Jeanne C. Doorman
„Eigen sfeer" - Kunst,
Antiek, Curiosa, Kleine
Houtstr. 11S, Haarlem.

Telef. 11318 '

K I S T E N voor 13 mud
kolen a ƒ 20 per stuk. Ook
kisten v. verhuizingen en
emigratie. Helgering Zand-
voortselaan 39, telef. 2937
H. DE JONG, tegelzetter.

Van Lennepweg 27
Voor alles in

Wand- en Vloertegels
Aangeb. moderne (witte)
BRUIDSJAPON m. kapje,
sluiter en. handsch. Slechts
éénmaal gedragen in het
noorden van ons land. Br.
nr. 3216 bur. Z. Crt.

GELEGENHEID gevr. d.
dame v. plaatsing was-
mach. om tevens te was-
sen eens p.w. Kan ook
gebr. worden v. eigen gez.
Liefst omg. Zeestr. Br. m.
voorw. nr. 3207 bur. Z.Crt.

Aangeb. Ie HYPOTHEEK
Zeer gunst, voorw. Lage
rente. Br. nr. 3209 Z. Crt.

Te koop gevr. leeg te
aanv. WINKEL m. woning
of kamerverhuurbedrijf in
in oud. stadsged. m. over-
name. Br. 3213 bur. Z.Crt.

Engelse geeft CONVER-
SATIELESSEN in Engels
en Spaans. Mevr. de An-
chorena. Karel Doorman-
straat 4 flat 5, tel. 3291.

TE KOOP: exclus. bank-
stel; z.g.a.n. 2 pers. 3-de-
lig matras m. kussens.
P. Leffertsstr. 34, tel. 3703

Nog enkele APPèL-LOTEN
ontvangen. Sig. magazijn
Th. Ladener, Gr. Krocht 25
Telefoon 2900.

TE KOOP: leeg te aan-
vaarden:
1. pand in villawijk, bev.
l gr. zitk., keuken, hal,
w.c.; boven 4 sl.k., w.c.
douche, zolder, beschutte
tuin en schuur;
2. pand aan Zandv.laan,
bev. ben.: 3 kam., keuken,
kelder, w.c. en bedr.ruim-
te die gemakkelijk in twee
kamers kan worden ver-
anderd; boven: 4 kamers,
w.c.; voorts gar. en tuin,
centr. verw.
Inl. Mak. J. Bogaard Jr.
Regentesseweg 7, tel. 2210

GASFORNUIS te koop in
pr. st. Br. nr. 3203 Z.Crt.

Te koop gevr. ZEILKANO
Niet compl. geen bezw.
Br. nr. 3218 Z. Crt.

TE KOOP: Enige percelen
met en zonder garage;
2 percelen met woningruil
Amsterdam.
Bungalows en Flats, dade-
lijk te betrekken.
MAKELAAR W. P A A P
Hogeweg 17 Telef. 2965

TRIMMEN AAN HUIS
Uitsluitend plukken van
terriërs en trimmen van
poedels. Telefoon 3137.

Ter overname gevr. FOP-
PENWAGEN. Br. nr 3215
bur. Zandv. Crt.

Gevr.: SP OELSTER van
18.30—20.30 uur. Hotel
Keur, Zeestraat.

Te koop gevr. KINDER-
LEDIKANT in beh. st. Br.
3206 bur. Z. Crt.

Laat uw hond door een
erk. trimmer PLUKKEN
of SCHEREN. Spec. aan-
bevolen door h.h. doktoren
Ook aan huis te ontbieden.
G, WALMAN, KI. .Hout-
straat 34, Haarlem, tele-
foon 02500-14303.

Te koop aangeb RADIO-
GRAMOFOONCOMB. ƒ 75
Te bevr. Dr. Gerkestraat
32 rood, H. Landman.

TE KOOP: Ford Vedette,
8 cyl. bekl. en motor in g.
st. en Ford Prefect ruilen
voor Fiat 1100 of Daufine.
Te zien Engelbertsstr. l,
telef. 3284.

WENST U BADGASTEN?
'n Advertentie in de „Rhei-
nische Post". Heeft suc-
ces! Inl. bij sigarenmag.
Th. Ladener, Gr .Krocht 25
Telefoon 2900

Maak van Uw tijd-
schriften 'n waar-
devol boek. - Laat
ze daarom bij ons

inbinden.

GERTENBACHS
DRUKKERIJ

Achterweg l - Telef. 8135

Een lijst die tot nadenken stemt I
is de lijst van

Algemeen
Zandvoorts Belang

10 A. Balledux
11. I. S. Dikker
12. C. Kerkman
13. K. Troost
14. J.-Paap
15. Chr. Steenken
16. P. N. ter Wolbeek
17. F. Burgerhout

1. J. Koning
2. D. Petrovitch
3. H. Hildering
4. F. Molenaar
5. C. Schaap
6. J. S. Folkers
7. Mevr. I. Weber-Lewis
8. L. E. G. de Leeuw
9. C. Blom

Het zijn 'de mensen die 'het G E M E E N T E -
BELANG stelen boven elke partij-politiek en
daarom in geen enkel opzicht gebonden zijn.

Watergetijden
H.W.L.W. H.W. L.W. strand

april berijdbaar
27 9.09 4.30 21.48 17.— 13.00-20.—
28 10.26 6.- 23.12 18.30 14.30-21.—
29 11.51 7. .- 20.— 16.00-22.—
30 0.30 8.30 12.59 21.— 4.30-11.—
mei
1 1.28 9.30 13.52 22.- 5.30-12.—
2 2.16 10.30 14.4:1. 22.30 6.30-12.30
3 3.04 11.— 15.30 23.30 7.00-13.30

Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

Theater Monopoie TELEFOON 2550
Dir. Gebr. Koper

Vanaf VRIJDAG 25 APRIL t.m. MAANDAG 28 APRIL - 8 UUR

VERHOOGDE ENTREEPRIJZEN:
Parket f 1,00 Parterre f 1,35; Stalles -Balcon f 1,75; Loge ƒ2,—.

Duur der voorstelling ruim, 3 uur. Met trots brengen wij U nu de
meest gigantische film, die ooit werd vervaardigd!

ROME CAtT OP III VUHHENI
WILDE lONUtN AINHETHOFWNGE

WAANZINNIGE KEIZER NERO!

URSUS OVERWINT EEN WOEDENDE STIER l

ROBERTTAYLOR- DEBORAHKERR
LEO GEN N • PETER USTINOV

REGIE MERVYN LE ROY PROD' SAM ZIM3AUST

VERHOOGDE TOEGANGSPRIJZEN &&&*«
Toegang 14 jaar.

DINSDAG 29 en WOENSDAG 30 APRIL - 8 UUR

Voorbij Mombasa dreigt de dood
Cornet Wilde - Do?ma Reed - Ron Randell - C. Lee.
't Enorm spannende verhaal van 'n expeditie in donker Afrika. 14 jr.

DONDERDAG l MEI - 8 UUR (slechts l dag)
Cinemascope - Color de Luxe

Met zachtheid en geweld
DEBORAH KERR - ROBERT MITCHUM.
Bij de meest primitieve van alle emoties, dodelijke angst, blijft zij
haar waardigheid behouden. (Alle leeftijden).

ZONDAGMIDDAG 27 APRIL - 2.30 UUR. Speciale matinee

Wij presenteren U de uitzonderlijke film (Alle leeftijden).

Lassie's grote avontuur



Board

„HOBOPLEX"
Telefoon 3346 STATIONSPLEIN 13—15

(parket
Vloeren l p_v_a tegels

gcbr*

BURGCR
slagerijen

NATIONAAL «n INT6RNATIONAAL BCKROOND

Extra R*ekBame
750 gr. FIJNE RIBLAPPEN f 3,10
750 gr. VARKENSCARBONADE sch. f 2,98
750 gr. VARKENSCARBONADE rib f 3,08
750 gr. VARKENSCARBONADE haas f 3,25

100 gr. ham samen..
100 gr. boterhamworst

100 gram lever
100 gr. pekelvlees

Heerlijk kalfsvlees
Lappen, 500 gram ƒ 1,98
Fricandeau, 500 gram ƒ 2,20

Rundvlees
ROSBIEP
LENDE
ENTRE COTE
STAARTSTUK

2,65
500 gr.

Magere lappen, 500 gr. ƒ 2,30
Pracht lappen, 500 gr. ƒ 1,88

Voor soep
Mergstaaf jes, per stuk ƒ 0,25
Kalfsvl.beentjes, 500 gr. ƒ 0,30

Varkensvlees
Magere lappen, 500 gr. ƒ 2,48
Fricandeau, 500 gr. ... ƒ 2,68
Filet, 500 gram ƒ 2,78

woensdag en donderdag

500 gr. gehakt, Ji.o.h. |JQ

100 gr. Saks.
100 gr. Pork, samen 49 ct
Doorr. varkenslappen, 500 gr.

ƒ 1,18

U KOOPT IN EEN KLASSEZAAK

Gebr. Burger's slagerijen
HAARLEM - AMSTERDAM

ZANDVOORT, HALTESTRAAT 3, TELEFOON 2994

Aangifte leerlingen
Chr. U.L.O.-scliQ®l

Per l september 1958 zal worden geopend de Chr. U. L. O.-school,
uitgaande van de door de besturen van de Wilhelminaschool en
Julianaschool opgerichte „Stichting voor Chr. onderwijs in Zand-
voort.

Gelegenheid tot aangifte van leerlingen (voorlopig alleen voor
de Ie klas)

na de schooltijden zowel aan de
Wilhelminaschool als aan de
Julianaschool

Het bestuur der Stichting

telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2345 Gemeente Secretarie
2499 Gem. geneesheer, Julianaweg la
2069 Begrafenis- en crematie-onder-

neming J. de Koode, Kerkstr.la
2424 Autobcdrqven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/a Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvtfort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
bachs Drukkery, Achterweg 1.

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Zijlweg 63, Haarlem, tel. 15141

Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver»
zorging van begrafenissen, eren
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Bredcrodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstr. 4, tel. 3131

MEUBELSTOFFEEROERIJ
Fa L. BALLEDUX en ZONEN
Vraagt U ons eens vrijblijvend
monsters meubelstoffen en prijsop-
gaaf voor het opnieuw stofferen
van uw meubels of bankstellen.

Haltestraat 27-29, telefoon 2596
Math. Molenaarstraat G, tel. 3759

H O L I D JELY
Auto's zonder chauffeur
Uitsl. model 1957 en 1958 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapitan,
Fords Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10454

voor kleine en grote ver-
huizingen door geheel
Europa. Haarlem ,Rozen-
straat 13, tel. 12525-20020.

WIST U
dat 20% korting op alle
stoomgoederen perma-

nent wordt gegeven,
indien U deze brengt
en haalt in ons filiaal.
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEYSER
Telefoon 2653

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hoprnan, Jan de Braystr. 2
Telefoon 1244S, Haarlem

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnboek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116.
HEEFT U IETS OP TE
RTJBVïEN?? Wü kopen alU
soorten meubelen en inboe
dels. Overal te ontbieden.
P. Waterdrinker. telef. 216-

M. C. van BORKUM
Pedicure - Manicure
met jarenlange ervaring.
Dr. GerTcestr. 2i, tel. 2812

Voor een oprecht gelold: de
ZANDVOORTSE COURANT
Ons blad wil:
O Actueel nieuws geven van

velerlei aard;
O Znn crltische en stimule-

rende taak eerlijk vervul-
len;

A Een tikje spot en humor
met vergeten:

ZANDVOOBTSE COURANT
Achterweg l - Telefoon 2135

Bij iedere 2 pakken
TERROX (zelfw. wasmiddel)

of SPURT (synth. wasmiddel)

12 plastic van 35
Wasknijpers voor

500 gram GROVE RIJST
(Droogkokend)

plus 2SO gram PRUIMEN
samen van 98

•' voor

VLUGKOKENDE
HAVERMOUT

500 gram 21

Leverpastei ja
blUt 200 gram 47

Haagse Leverworst «_
160 gram O/

Gebr. Gehakt .,
150 gram 41

Boterhamworst ,c
200 gram 40

Limonadesiroop Qo
per f lei O7

Abrikozen op sap _0
pot 550 gram ™ö

Doperwten M. l ._
buk 42

Doperwten M. fijn _„
buk 52

Choc.
Sinaasstengels __

200 gram II

Vruchten Agar _.
100 gram 21

Agar
driekleur blokjes o<

100 gram Al

Vanille Toffees .-
200 gram 43

Zachte
Meikcaramels _ _

200 gram OD

Erkende

THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3233

Autorijles
Verhuur van Opeis Rekord
zonder chauffeur

de nieuwste
modellen

SCHOENHANDEL
Grote Krocht

PARTIJ VAN DE ARBEID
Afdeling Zandvoort

ZANDVOORTSE
EESTUURDERSBOND

l MEEFEEST
op donderdag l mei
in gebouw „Zomerlust" Kosterstraat 5 i

MEtLEUZE 1958: Voor werk en welvaart in een
wereld van vrijheid en vrede.'

Spreker: Ds. A. van Biemen uit Bentveld
Zang door „De stem des volks" o.l.v. de hr B. Nuyen
Optreden van het bekende gezelschap „Triple Sec".
Entree 50 ct bel. inbegr. Aanvang 8 uurf

KINDERMEIFEEST
DONDERDAG l Mei a.s. in ZOMERLUST om 2 uur'
en om 4 uur. Opvoering van de kinderoperette „De
sneeuwmannetjes" door „De jonge stem". ^
Kaarten verkrijgbaar aan de bekende adressen.

A.s. zaterdag
Een heerlijke Roomboterkoek

met amandelen voor f 1,35
250 gr. heerlijk brosse

Jan Hagel voor f 0,70
en tevens
5 Penseegebakjes voor slechts f 0,75
Vraagt onze bezorgers
naar deze speciale aanbiedingen!

Fa. H. van Staveren
Zeestraat 48 - Telefoon 2684

DB VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLEM EN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

helpt U
ALS OVERHEIDSINSTELLING

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet

inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-

keliers) aan het Kennemer Financierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de<

plaatselijke correspondenten. "

Theater „MONOPOLE"

Een nette
WERKSTER gevraagd
voor enige, dagen per week.

Buitengewone aanbieding

NO-IRÖfi poplinoverhemden
Gemaakt van extra fijne popeline „ _ o _
in wit en lichtgrijs. Alle maten RU T /,ao

Stevige 'washandjes
in frisse kleuren nU 4 VOOr 98 Ct

Fleurige katoenen stoffen
voor kinderjurkjes en' zonnepakjes V.a. T 1,98

HALTESTRAAT 12a - Telef. 2099

E ii tor ij school „Laurens"
leidt U op in zo vlug mogelijke tijd. Les ƒ 6,- per uur.

Aanmelden: Zandvoortselaan 25
Telefoon 3556

matras
DUS IN DE VERTROUWDE ZAAK l

BINNENVERINGMATRAS 80 x 190
ƒ 69; ƒ 55; ƒ 52,50 en ƒ 49,75

DIVANBED 80x190 .............................. ƒ26,50
DIVANBED 120x190 ............................. ƒ44,-
DUBBELDIVANBED ......................... ƒ 67,50

De nieuwste collectie
Van Wijk en Aa-Be dekens

Beddenmagazijn

HALTESTRAAT 21
H. Kemper

Telefoon 2119 en 2344

Elke fijnproever
prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44

KERKSTRAAT 9
- TELEFOON 2254
- TELEFOON 2150
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ÖÖ faal
In een plaats als de onze is de be-
tekenis van de handeldrijvende mid-
denstand een geheel andere dan in
een stad of dorp, waar Het verhopen
niet so geer gebonden is aan „het
seitsoen".

Winkeliers wordt het niet kwalijk
genomen dat zij, door middel van
hun bedrijf , geld verdienen en winst
maken. Het voorzien in levensonder-
houd is niet alleen een normaal as-
pect van het sociale leven, maar te-
vens een noodzaak en een plicht
voor hen, die voor anderen te zor-
gen hebben.

Bij een winkelier — of «o men
wil: de kleine zelfstandige — in een
seizoenplaats komt nog iets' anders
kijken. Daar valt de waarde van
het veel besproken begrip „service
bieden" nog meer op dan m welke
stad of welk dorp ook. Het service
bieden in een badplaats is van ver-
der strekkende aard dan een gerou-
tineerd en propagandistisch „klan-
ter. tevreden stellen".

Als de eigenaar van een winkel-
" bedrij f in een stad geen goede &er-
vice geeft, dan kan hem dit op ver-
lies van klanten komen te staan.
Treedt dit euvel op in een seizoen-
plaats en zou het zelfs vrij veel
voorkomen, dan verliest zo'n plaats
ook nog eens zijn goede naam,.
Want de mate, waarmee in een
dorp, dat „aan vreemdeling enindus-
trie doet", aan de eisen der klanten
ivordt voldaan, is bepalend voor de
sfeer, die zo'n gemeenschap ademt.
De positie van een winkelier m
Zandvoort is dus die van gastheer.'

En nu kan er veel geeegd en ge-
schreven worden over de proble-
men- van_ de- gastvrijheid- in- tocris-
tenplaatsen, een nuchtere loaarheid
is het dat de „uitrusting" van een
winkelier daar vollediger en meer
omvattender moet zijn dan in een
gewone stad. Buiten vakkennis en
het bezit van het middenstandsdi-
ploma 'moet hij beschikken over het
talent om klanten te binden aan de
woongemeenschap, waarin hij zijn
bedrijf uitoefent. Dit talent ontwik-
kelen en zo nodig aankweken is me-
de de taak van de organisatie die
de winkeliers verenigt en hun be-
langen ontvouwt en verdedigt.

Zo'n organisatie bestaat hier al
een halve eeuw.' En dit feit wordt
met gepast feestvertoon gevierd.
Dit is niet alleen een onder-onsje
van de Zandvoortse Handelsvereni-
ging, die wij bij deze van harte
feliciteren, het is ook een zaak, die
geheel Zandvoort aangaat. Want de
representatie van de badplaats viert
feest!

Een onderdeel van het uitgebreide
f eestprogramma in de komende da-
gen is het wegen van een aantal
leden der Zandvoortse Handelsver-
eniging!

Dit lijkt ons een zinvol gebeuren...
Onze oprechte wens is:
Mogen zij niet te licht worden be

vonden!
Uitgever en medewerkers
van de Zandv. Courant.

Openbare jeugdlessen
van O.S.S.

Zaterdagmiddag 26 april vond
in de gymnastiekzaal van de Wilhel-
minaschool de eerste van een aantal
openbare lessen van de gymnastlek-
uitvoering Oefening Staalt Spieren"
plaats. De organisatie van deze
openbare lessen was door het be-
stuur opgedragen aan het jeugdbe-
stuur.

De leider J. Jagerman gaf vóór
de les aan de jongens en de meisjes
een uiteenzetting over de wijze,
waarop aan deze categorie jeugd-
lessen wordt gegeven.

Vervolgens liet de heer Jagerman
de aanwezigen zien hoe op de lessen
wordt gewerkt met deze jongens en
meisjes. Na enige ogenblikken „uit-
leven", waarbij de kinderen kris en
kras door elkaar holden en overal op
en in klommen, werd een lichte oefe-
ning uitgevoerd. Hierna kwamen de
toestellen aan de beurt met eenvou-
dige oefeningen. De les werd beslo-
ten met een spel voor de meisjes en
een wedstrijd voor de jongens. Een
aantal dames en heren'gaf aan het
einde van de laatste les een (Jemon-
stratie langemat springen.

Voorzitter J. H. B. Brink besloot
de middag met woorden van dank
aan • leider Jagerman en' het jeugd-
bestuur.

Bouwen in Noordholland
In 1957 zijn m de provincie Noord
-Holland bijna 13.000 woningen ge-
reedgekomen, of ruim duizend meer
dan in het recordjaar 1954, aldus
blijkt uit het jaarverslag over 1957
van de Directie van de Volkshuis-
vesting en de Bouwnijverheid in de
provincie Noord-Holland. Verge-
leken bij 1956 was het een vooruit
gang van 2.500 woningen.

Die grote vooruitgang kwam bij-
na geheel voor rekening van het ge-
bied buiten de hoofdstad. In Am-
sterdam bleef het aantal gereedge-
komen woningen met 3.498 tegen
3.427 in 1956 vrijwel gelijk.

Het percentage etagewoningen
buiten Amsterdam nam toe. Van de
in 1956 tot standgekomen woningen
beliep dit 44 procent tegen 38 pro-
cent van de woningen, gereedgeko-
men in 1955.

Het aandeel van de bouwcorpora-
ties in de woningwetbouw steeg. Dit
beliep in 1956 in Noord-Holland zon-
der Amsterdam. 55 % tegenover 53
% in 1955. De gemeenten bouwden
in 1956 45 % van het aantal woning-
wetwoningen.

In het afgelopen jaar kwamen in
Noord-Holland drie verzorgingste-
huizen voor bejaarden en 158 be-
jaardenwoningen gereed; drie be-
staande tehuizen werden uitgebreid.
Aan de capaciteit voor bejaarden
werden hiermede 560 bedden toege-
voegd. Aan het eind van 1957 waren
in behandeling of in uitvoering plan-
nen voor 17 verzorgingstehuizen met
1.843 bedden en 883 woningen met
1.929 bedden.

Treinen over viaduct
De werkzaamheden aan het spoor-
wegviaduct bij het station Heem-
stede-Aerdenhout bevinden zich in
het laatste stadium.

In het afgelopen weekend is de
verhoogde baan richting Amster-
dam-Rotterdam nu ook in gebruik
genomen.

Met het slopen van rails en boven-
leiding van het gedeelte van de lijn
dat thans niet meer' in gebruik is,
is al eea begin genfealcl. Als de rails
zijn opgeruimd en de spoorbomen
verdwenen, zal de gemeente Heem-
stede' de autobanen en voetpaden
onder het viaduct in orde maken.

Tevens zal worden begonnen met
de aanleg en de bestrating van de
verkeerspleinen in de omgeving.

Internationaal congres
in Bouwes
Vorige week donderdag, vrijdag en
zaterdag werd in hotel Bouwes een
congres gehouden van de Union in-
ternationales de l'artinasat et des
petites et moyennes entreprises,
een congres van middenstands- en

kleinbedrijven uit de Beneluxlan-
den, Engeland, Frankrijk, Duits-
land, Italië, Oostenrijk en Zwitser-
land.

Vrijdagmiddag werd het gezel-
schap om 12 uur door het gemeen-
tebestuur in de prachtig met tulpen
versierde raadszaal ontvangen.

Burgemeester H. M. van Fenema,
die de congressisten in het Frans
toesprak zei o.m. verheugd te zijn,
dat de organisatoren de badplaats
voor de internationale bijeenkomst
hadden uitgekozen. Hij wekte de
vertegenwoordigers op tot nauwere
internationale samenwerking op het
gebied van techniek en mechani-
satie in de particuliere sfeer.

Zijn toespraak werd beantwoord
door de voorzitter van het congres
de heer J. Gingembre.

Luisteren en kijken
naar Keimemerduinen
De Zandvoorts afdeling van de Ne-
derlandse Christenvrouwenbond be-
sloot vrijdagavond het wintersei-
zoen met een bijeenkomst in de
Calvijnzaal van de Gereformeerde
Kerk.

Ir. E. C. M. Roderkerk, directeur
van de stichting „Het nationale
park De Kennemerduinen" hield
een lezing over „Lente in de Ken-
nemerduinen", welke inleiding hij
met fraaie kleurendia's verluchtig-
de. Opnamen uit de vogelwereld
werden afgewisseld met geslaagde
beelden van bloem en plant. De
avond werd besloten door de presi-
dente mevr. J. Wesselius.

Laatste wedstrijd bracht winst
Watargraafsmeer-Zandvoortmeewen 2—5

«*
Zandvoortmeeuwen heeft mqt een verrassende 5-2 overwinning op het
enthousiaste Watergraafsmeer het voetbalslezoen 1957-'58 besloten
met 21 punten uit 22 wedstrijden.
Het terrein van de Amsterdammers was met plassen overdekt en van
goed voetbalspel was dan ook op deze regenachtige middag vrijwel
geen sprake. De snelheid van de bal werd door het water gestuit
en menige aanval werd daardoor een mislukking.

Met een stormachtige wind in de
rug, gepaard gaande met felle re-
genvlagen trok Zandvoortmeeuwen
ten aanval. Niet het Meeuwen-
initiatief maar het geluk bracht de
spelers uit de badplaats het eerste
doelpunt. Een schot van Castien in
de 3de minuut van de wedstrijd
werd door rechtsachter Roos van
Watergraafsmeer in eigen doel ge-
schoten.
Watergraafsmeer paste zich bij de
terrein en weersomstandigheden be-
ter aan dan de Zandvoortse achter-
hoede. Een vrije schop op grote af-
stand van 't Zandvoortse doel door
Drewes genomen bleek onhoudbaar
voor Grijmans, zodat na tien minu-
ten de partijen weer op gelijke voet
stonden. Watergraafsmeer behield
het initiatief en na een kwartier
moest Grijmans voor de tweede
maal zwichten voor een schot van
Huizinga. 2-1.

.Voetlicht" liet vlotte revuette zien

Zaterdag- en zondagavond bracht
de r.k. toneelvereniging „'t Voet-
licht" in het Patronaatsgebouw een
revuette getiteld „Olleke, bolleke
knol" op de planken. Deze revuet-
te. geschreven , door Joop Heiligers
en Chris Kater is één succes ge-
worden waarvan de aanwezigen
zeer hebben genoten.

Het waren kostelijke avonden
met veel humor, goede zang, mu-
ziek en beschaafde dansjes. De dé-
cors evenals de kleding waren goed
verzorgd. Het was dan ook alles-
zins verdiend, dat na afloop vele
medewerkers even in het zonnetje
werden gezet en met een klein aan-
denken beloond.

Het eerste gedeelte speelde zich
af in de Russische sfeer. De dans-
jes, ingestudeerd door Mimi Kok,
brachten charmante medinettes op
de planken. De demi-finale gaf o.m.
een openbare gymnastiekles te
zien, die door het publiek enthou-

siast werd ontvangen en waaraan
tenslotte iedereen meedeed!

Het eerste gedeelte van de avond
was ongetwijfeld het hoogtepunt.
Het deel na de pauze was meer in
de „lollige ., sfeer" gehouden, en
bracht enkele overbekende schets-
jes.

Alles bij elkaar genomen kan
men zeggen, dat 't Voetlicht met
deze uitvoering uitstekend voor de
dag is gekomen.

De heer Al bracht aan het slot
de vele medewerkers dank voor
hun optreden.

Gemeente-ontvanger te Olst
Ingaande l juli a.s. is tot gemeen-
te-ontvanger van Olst benoemd de
heer G. van Walsurn, thans ad- j
junct-commies Ie klasse op het kan-
toor van de gemeente-ontvangervan
de badplaats.

Nog enige tijd bleven de gasthe-
ren in de aanval (Zwemmer redde
een keer op de doellijn) maar re-
sultaten bleven uit. Zandvoortmeeu-
wen wist zich echter langzamer-
hand los te werken en via een fraai
doelpunt van Jan Visser werd de
stand in de 37e minuut 2-2.

In de tweede helft was het weer
nog slechter geworden en het ter-
rein in een ware modderpoel her-
schapen. Binnen enkele minuten
liepen er 22 zwartjes rond!

J. Koper kreeg de kans zijn club
de leiding te geven, maar het te
zachte schot werd keurig door de
invallerdoelverdediger Borghart ('n
junior) opgevangen. De Amster-
dammers waren echter veel ster-
kcr, zodat Zandvoortmeeuwen alle
zeilen moest bijzetten om doelpun-
ten te voorkomen. Het ontbrak de
Zandvoorters zeker niet aan geluk
in deze periode, want het Meeuwen-
doel bleef schoon.

Een strafschop door Jan Visser
genomen bracht een ommekeer in
de strijd. 2-3. Zandvoortmeeuwen
liet zich deze voorsprong niet meer
ontnemen en drie minuten later —
twaalf minuten voor het einde —
was het de toestormende Water,
die uit een scrimage de stand op
2-4 bracht.
Een keihard schot werd kort hier-
na door Borghart niet klemvast ge-
stopt. De terugkerende bal werd
door Halderman in de touwen ge-
ja agd. 2-5.

Met deze stand keerde Zand-
voortmeeuwen huiswaarts, nadat in
de kleedkamer de heer E. Kerkman
namens de supportersvereniging
„Geel-Blauw" aan alle spelers een
stel voetbalkousen had aangeboden,
een geste welke door de voetballers
op prijs werd gesteld.

J.G.B.

Wie de middenstand een goed hart
toedraagt, zal met vreugde kennis
hebben genomen van de plannen tot
het organiseren van een reeks eve-
nementen op het gebied van fuiven
en praten. Ik weet het, vrienden, dit
eist enige toelichting. Ik zei fuiven
en praten, omdat de Zandvoortse
Handelsvereniging zowel het een als
het ander gaat doen in de komende
dagen. Eerst fuiven, dan praten ......
eerst het halve eeuwfeest, daarna
het congres. U begrijpt 't al vrien-
den, dit wordt een dansend congres!

Het vorig jaar is het jaarcongres
van de Kon. Ned. Middenstandbond
in Rotterdam gedanst ...... eh ..... ge-
praat. Daar hebben ze te kennen ge-
geven dat de ontvangst in Zand-
voort dit jaar wel niet zo zal zijn
als in de Maasstad, waar men het
blijkbaar altijd een beetje hoog in
de bol heeft. Zandvoort heeft toen
gezegd: Hierohée, moeten jullie eens
opletten, hoe de praters hier ont-
vangen worden! En op de eerste
dag van het congres is het al raak:
dan komt de burgemeester van Rot-
terdam praten over de aspecten van
de middenstand bij 't gemeentebeleid.
Heus, vrienden, dit is camouflage,
dat zal U wel duidelijk zijn. Bij het
gemeentebeleid komen de aspecten
van de middenstand niet ter sprake,
maar burgemeester Van Walsum
komt kijken of de ontvangst van de
congressisten hier werkelijk zo be-
roerd is als ze verleden jaar in Rot-
terdam'1 hebben voorspeld. -

Nou, dat zit wel goed, want als
de Zandvoortse Handelsvereniging
is begonnen met feestvieren. — mét
vuurwerk! — dan kunnen ze er aan
de Rotte verzekerd van zijn dat het
congres goed zal worden ingezet
6 mei a.s. Een dag tevoren heeft er
notabene een gecostumeerde kinder-
optocht plaats gehad „ en "de daar-

alleen zijn lievelingsgerecht, maar
tevens de dans waar zijn hart naar
uitgaat. Burgemeester Van Walsum
zal meer behoefte gevoelen om de
aspecten van het dansen bij de mid-
denstand in 't algemeen en bij con-

voor: folkloristische dansen door gressen in het bijzonder te belich-
„De Wurf". Het gezellig etentje bij ten, dan de winkelsluitingsverorde-
Bouwes (6 mei) zal dan ook een di- ningen onder de loupe te nemen,
ner-dansant" worden. U kent dat Geef 'm ongelijk. Als de man ver-
wel: een hapje eten — ecu dansje — standig is zal hij gort met stroop
een hapje eten — een praatje — een voor z'n geld kiezen. Wij weten
dansje — een hapje of een toetje hier, dat het congres in Zandvoort
en verder weer dansen en grapjes veel behoorlijker wordt ontvangen
maken. Zo'n diner kan net zo lang dan in Rotterdam,
gerekt worden als de spijsverte- Als we dat nu maar goed vast-
ringsorganen en de kuitspieren het houden, dan moet er heel wat ge-
toelaten. U moet daar niet te min beuren, wil 't hier op 6 en 7 mei a.s.
over denken. niet een bar gezellige boel worden.

Ik heb gehoord dat onze burge- Tot mr. Van Fenema zeg ik: sterk-
meester, sportief als hij is, een te en courage, burgemeester
werkzaam aandeel zal nemen in de de dans gaat voor de cost uit
folklore. „Gort met stroop" is niet BARTJE.

Dans gaat voor de coat uit

Kijk om de hoek
Een groot aantal Nederlandse auto-
busondernemers gaan hun passa-
giers door middel van kleurige
transparanten waarschuwen tegen
het onvoorzichtig oversteken. Di-
verse vervoerbedrijven hebben reeds
meer dan 6000 van deze transparan-
ten besteld.

Vorige zomer nam de ANWB het
initiatief tot deze campagne en ver-
zocht de Nederlandse autobusonder-
nemers, door middel van de Kon.
Ned. Vereniging van Transporton-
dernemingen, hieraan mee te willen
werken.

Het gebeurt namelijk maar al te
vaak dat uitstappende buspassa-
giers worden aangereden wanneer
zij na het uitstappen vóór de bus
langs oversteken.

Cijfers van het CBS wijzen uit
dat jaarlijks ongeveer 30 personen
opdeze volkomen onnodige wijze de
dood vinden.

De vervoersbedrijven vonden deze
kwestie belangrijk genoeg om er
hun volle medewerking aan te ge-
ven.

De ontworpen transparant bestaat
uit een in drie kleuren uitgevoerde
tekening en draagt de tekst: „Altijd
achterlangs en kijk om de hoek
vóór u oversteekt!"

Het is de bedoeling dat de trans-
paranten zoveel mogelijk bij de uit-
gang der bussen worden aange-
bracht.

Mededeling
Dit dinsdagnummer van de Zand-
voortse Courant verschijnt vandaag
met vier pagina's.
De twee binnenpagina's eijn ge-
reserveerd voor de jubilerende
Zandvoortse Handelsvereniging, die
van l t/m 10 mei met verschillende
feestelijkheden haar 5 o-jarig be--



Inwoners van Zandvoort
Het 50-jarig bestaan van de Z.H.V. mocht niet on-
gezlen voorbij gaan; dit moest gevierd worden.

De feestcommissie is er in geslaagd om een zeer
aantrekkelijk programma samen te stellen. Dit vindt
U elders op deze binnenpagina's afgedrukt.

Wij vragen alleen van U de medewerking, om
dit feestprogramma te doen slagen, door het bezoeken
van de diverse evenementen, die op de verschillende
avonden plaatsvinden.

Komt in grote getale; dat om uw instemming te
doen blijken met deze feestweek. Een programma
voor „Elck wat wils" is samengesteld.

Doet U ook mee aan de weegwedstrijd? Dit is ge-
heel kosteloos ,wat nog nimmer is geschied.

Een keur van prijzen kan U ten deel vallen.
Ik hoop dat het weer zijn medewerking zal ver-

lenen, zodat dit voor U geen beletsel zal zijn de eve-
nementen bij te wonen.

Ook in de Grote Krocht, Haltestraat, Kerkstraat
en omgeving zal de verlichting weer branden, uit-
gebreid met drie erepoorten in het centrum van het
dorp.

Bewonder de diverse etalages in het doi'p, die
er als altijd goed verzorgd uitzien, maar nu voor
deze week speciaal uw aandacht vragen.

Ik zeg U, namens bestuur en leden, dank voor het
vertrouwen dat U m de Zandvoortse winkeliers stelt,
en ik hoop, dat m de toekomst de leus „Koopt op
Zandvoort" nog krachtiger mag worden en blijken.

H. HILDERING
Voorzitter Zandvoortse Handelsvereniging

Programma
der feestelijkheden
WOENSDAG 30 APRIL
(Programma Oranjevereniging)

8 uui: Vlaghijsen op het Raadhuisplem.
10 uur: Aubade op Raadhuisplein door de schooljeugd
18 uur: Vlagstrijken op het Raadhuisplein
20 uur: Concert door de Zandvoortse Muziekkapel,

om 21 uur onderbroken door feestelijke in-
gebruikstelling van de feestverltchting door
burgemeester mr. H. M. van Fenema.

DONDERDAG l MEI

13 uur: Kranslegging oud-bestuursleden
15-17 uur: Receptie in Hotel C. Keur, Zeestraat.

VRIJDAG 2 MEI

20 uur: Raadhuisplein: Optreden van de Accordeon-
vereniging „Zandvoort", Zandvoorts Man-
nenkoor en Zandvoortse Muziekkapel.

ZONDAG 4 MEI
20.15 uur: Concert Zandvoortse Muziekkapel. In de

pauze optreden van de folkloristische dans-
groep van „De Wurf".

MAANDAG 5 MEÏ
(Programma in samenwerking met de Oranjever-
eniging).

8 uur: Vlaghijsen door de padvinderij op het Raad-
huisplein. *

10 uur: Muzikale rondgang door de Zandvoortse Mu-
ziekkapel.

14 uur: Gecostumeerde optocht met medewerking van
de Zandvoortse Muziekkapel en de Haarlemse
Padvinders Drumband.
Route: opstellen Herenstraat 13.30 uur.
Grote Krocht, Koninginneweg, Kostverloren-
straat, Haltestraat, Kerkstraat, Thorbecke-
straat, Hogeweg, Grote Krocht, Raadhuis-
plein.

18 uur: Vlagstrijken door de padvinderij op het
Raadhuisplem.

20 uur: Concert door het Tirolerorkest „De Alpen-
roos" o.l.v. Jos Witjes.

DINSDAG 6 MEI

11 uur: Aanvang congres K.N.M.B.
17 uur: Ontvangst ten Raadhuize congressisten.
21.30 uur: Vuurwerk voor Hotel Bouwes.

WOENSDAG 7 MEI
19.45 uur: Gymriastiekdemonstraties door O. S. S.,

waaraan ook meewerkt de turnkampioene
van Nederland Bep Drommel.
Daarna Judo-demonstraties door Sport-
school Buchel.

DONDERDAG 8 MEI
14.00 uur: Cabaretvoorstelling voor ouden van dagen

in „Zomerlust".
17.00 uur: Hondenshow op het terras van hotel Bou-

wes. Opstellen op de rotonde.
20.15 uur: Concert door Zandvoorts Gemengd Koor,

De stem des Volks en de Zandvoortse Mu-
aiekkapel.

VRIJDAG 9 MEI
20 uur: Concert door de Tirolerkapel De Alpenjagers

o.l.v. Wil van Bakel.
In de pauze wegen van winkeliers voor de
weegwedstrijd.

ZATERDAG 10 MEI -
15 uur: Brandweerdemonstratie door de Zandvoortse

brandweer bij hotel Bouwes met mede-
luurtyereniging „De Wurf".

Deelnemers aan de

E. DE BOER
HERENKLEDING

Kerkstraat 20, telefoon 3136

B. BOSMAN
Kerkstraat 22, telefoon 2126

BANKETBAKKERIJ

P. J. BOUWMAN
Oranjestraat 7, telefoon 3169

DROGIST EN
PARFUMERIE-ARTIKELEN

WIJNHANDEL

BROKMEIER
(J. A. C. Goos)
Haltestraat 50, telefoon 2002

GEDISTILLEERD

BROSSOIS
Grote Krocht 13, telefoon 2106

SCHOENEN

A. BURGER
Haltestraat 3, telefoon 2994

SLAGERIJ

C. J. BRUIJNZEEL
Haltestraat 6, telefoon'2838

BAZAR „JUPITER"

I. S. DIKKER
„DE WAAG"
Haltestraat 40, telefoon 2078

TEXTIEL en CONFECTIE

F. G. S. HAMERS
Kostverlorenstraat 34, tel. 2856

WIJNHANDEL

„HILDERING"
(H. Hildering)
Kerkstraat 23, telefoon 2107

PARFUMERIE BIJOUTERIE

KERKMAN & LOOS
Haltestraat 16, telefoon 2473

VISHANDEL (W. Loos)

J. KROON
„DE VEENENDAALSE"
Haltestraat 55, telefoon 2839

TEXTIEL

C. KUYPER
Redactie „Zandvoorts Nieuwsblad"

Telefoon 2,472 - Postgiro 310592

L. E. G. DE LEEUW
Haltestraat 39, telefoon 2810

STOMEN-STOPPAGE (O.H.C.S.)



weegwedstrij d

E. LOOS
Haltestraat 35, telefoon 2131

SPORTHUIS „ZANDVOORT"

A. J. C. NOTTEN
„DE KAMPIOEN"
Haltestraat 59, telefoon 3398

MANUFACTUREN

F. H. PENAAT
Kostverlorenstr. 7, telef. 3534

TELEVISIE-RADIO

D. PETROVITCH
Kerkstraat 10, telefoon 2493

BAR-BODEGA

O. SCHAAP
Swaluëstraat 9, telef. 2418

BAZAR „HET WONDER VAN
ZANDVOORT"

P. SCHAAP
Haltestraat 36, telefoon 2215

COMESTIBLES

C. J. v. SCHEERS
Oranjestraat 9, telefoon 2894

SIGARENMAGAZIJN „CORONA"
SOUVENIRS

DE SIERKAN
(Heer Buurland)
Kerkplein l, telefoon 2317

MILKSHAKE EN
ICE CREAMBAR

WASSENAAR
Kerkplein 8, telefoon 3430

SPECIAALZAAK IN BEDDEN,
DEKENS en
HUISHOUDTEXTIEL

P. WATERDRINKER
Kosterstraat 5, telefoon 3713

„ZOMERLUST"

H. WEBELING
Kleine Krocht 2, telef. 3717

SIGAREN- en
SIGARETTENZAAK

Reglement
weegwedstrijd

van de deelnemende winkeliers,
leden van de
Zandvooxtse Handelsvereniging

1. U moet raden naar het juiste gewicht van de ge-
zamenlljke winkeliers van wie de foto's in dit blad
zijn afgedrukt.

2. Deze winkeliers worden gewogen op vrijdag
9 mei 1958 's avonds plm. 8.30 uur in de muziek-
tent op het Raadhuisplein, alhier.

3. Mocht het juiste gewicht niet geraden worden,
dan komt in aanmerking diegene, die het dichtst
bij het aantal kg is.

4. U moet het formulier, dat in dit blad voorkomt
gebruiken om het juiste (gezamenlijke) gewicht
te bepalen en deponeren in de daarvoor bestemde
bus bij de winkel „One Hour Cleaning Service",
Haltestraat 39.

5. U kunt het formulier inleveren tot en met
7 mei 1958 (woensdag) tot 20 uur.

6. Bij meerdere goede inzendingen beslist een loting1

die door de politie zal geschieden.

Prijzen:
1. Ie prijs: ELECTRISCHE EDY WASMACHINE
2. 2e prijs: DAMES-, HEREN-of KINDERRIJWIEL
3. 3e prijs: DRAAGBARE RADIO (voor binnen- en

buitenshuis)
4. 4e prijs: „BRABANTIA" STRIJKPLANK, MOU-

WENPLANK en KRUKJE + ELECTR. STRIJK-
IJZER.

5 5e prijs: „TOMADO" ELECTR. KOFFIEMOLEN
6. 6e prijs: NEST PANNEN (5 stuks)
7. 9-DELIG THEESERVIES in Branbants bont
8 8e prijs: GEKLEURDE LUXE BIERGLAZEN

(6 stuks in doos).

6 mei vuurwerk
Het eerste vuurwerk van
dit seizoen zal worden af-
gestoken ter gelegenheid
van het KNMB-congres en
het halve eeuwfeest van de
Zandvoortse Handels Ver-
eniging op dinsdag 6 mei
te 21.30 uur voor Hotel
Bouwes.

Programma
Congres K.N.M.B. 1958
Dinsdag 6 mei

11.00 uur: Opening, waarna begroeting van liet con-
gres door de voorzitter van de afdeling
Zandvoort. de heer H. Hildering.

11.15 uur: Jaarrede van de voorzitter van de
K.N.M.E., de heer P. G. v. d. Weele.

12 15 uur: Lunchpauze.
14 00 uur: Hervatting congres met een rede uit te

spreken door de hoogedelachtbare heer mr.
G. E. van Walsum, burgemeester van Rot-
terdam, over: „Middenstandsaspecten bij
het gemeentebeleid".

15.15 uur: Rede, uitgesproken door de heer mr. N. J.
van Ettinger, directeur van het Bouw-
centrum te Rotterdam, over: „Het am-
bacht, kwaliteitsverbetering en toelevering,
mede gezien in het licht van de ontwikke-
ling der Euromarkt".

17.00 uur: Ontvangst door de Gemeente Zandvoort op
het Raadhuis.

19.30 uur: Bondsdiner in Hotel Bouwes.
22.00 uur: Internationaal cabaretprogramma met ge-

legenheld tot dansen.

Mededelingen
Qecostumeerde optocht

Aan de gecostumeerde optocht, welke op 5 mei wordt
gehouden, kan iedereen meedoen. Uiterlijk tot 3 mei
kunt U zich hiervoor opgeven bij een van onder-'
staande adressen.

Hondenshow

De hondenshow, welke plaats heeft op 8 mei op het
terras van hotel Bouwes onder het motto: „Wie heeft
de best verzorgde hond?" staat uitsluitend open voor
voorgeleiding van de dieren door kinderen, zowel
schoolgaande als de allerkleinsten.

Zij behoeven heus niet met een echte rashond te
komen. Ook „vulhsbakkenras" is daar hartelijk wei-
kom, mits de dieren maar goed verzorgd zijn. Fraaie
prijzen zijn er voor beschikbaar. Ook hiervoor kunt
U zich tot uiterlijk 3 mei opgeven en wel bij do on-
derstaande adressen (óók voor de optocht):

I. Dikker, modemagazijn „De Waag", Haltestraat 40;

L. E. G. de Leeuw, One Hour Cleaning Service, Halte-
straat 39;

C. Schaap, magazijn „Het vonder van Zandvoort",
Swaluëstraat 9.

En nu hopen we maar op mooi weer en op aller
spontane medewerking, dan zal het een daverende
f eestperiode worden. En denkt U er vooral om: met
ingang van 30 april elke dag de vlaggen uit, mtge-
zonderd op sater dag S mei, in verband met de na-
tionale herdenkingsdag op welke dag geen feestelijk-
heden plaats vinden.

Invulbiljet
Weegwedstrijd Z.H.V.

TOTAAL GEWICHT kg

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Inleveren bij: Haltestraat 39 (One Hour Cleaning
Service) in de bus naast de winkel tot f mei 1958,

vr.



SPORT en SPEL

Zandvoorfse Korfbalclub
Het eerate twaalftal van <de Zand-
voortse Korfbalclub maakt een
goede kans op het kampioenschap
van de tweede klasse van de Haar-
lemse Korfbalbond. Zondagmiddag
trok men naar Velsen om de strijd
tegen Watervliet 4 aan te binden.
Velsen had echter niets in te bren-
gen en stond met de rust reeds met
5-1 achter. Het einde kwam met
een 13-1 overwinning voor de gas-
ten. De doelpunten kwamen van M.
v.d. Mee 2, Th. Molenaar 3, B. Ber-
rier 2, K. Loos l, W. de la Court l,
I. Rob, l, T. van Dalen l, Kr. Loos
l, R. Bisenberger 1. ~

Het tweede twaalftal speelde 's

vooave

J>E SPEC/AAIZAAK....-

Henk Schuilenburg
ar. Krocht 5-7, tel. 2974

Voor al Uw spoedopdrachten

Gevestigd te:
Amsterdam - Haarlem - Den
Haag - Hilversum - Beverwijk
Leiden.

DE Chemische Wasser ij
voor de betere kleding

Bedrijf te:
Haarlem
Houtplein 22 Telefoon 16761
Filialen te:
Heemstede
Binnenweg 210 Tel. 39310
Hillegom
Hoofdstraat 49 Tel. 5430
Zandvoort
Haltestraat 39 Tel. 2810

ONE HOUR
CLEANING SERVICE

Daar kunt u heen
Monopole

Dinsdag 29 april en woensdag 30
april, 8 uur: film „Voorbij Mom-
basa dreigt de dood".

Donderdag l mei, 8 uur: film „Met
zachtheid en geweld".

*
„Ziomerlust"

Donderdag l mei, 2 en 4 uur: kin-
dermeifeest.

Donderdag l mei, 8 uur: l mei-
feest van de P.v.d.A. en Zandv.
Bestuurdersbond.

*

Hotel Bouwes
Dagelijks 8 u: Het Italiaanse dans-

en showorkest van Pierre Obar
met zang van Miriam Manna.

Zondags matlné.

Stadsschouwburg, Haarlem
Zondag b mei, 8 uur: Rotterdams

Toneel met „Niets is zeker".

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

3000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
3100 Politie (alleen v. noodgevallen).
3262, Informatiebureau Vreomdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
3345 Gemeente Secretarie
MS9 Gern. geneesheer, Julianaweg la
3069 Begrafenis- «n orenmtie-ondar-

neming 3. de Boode, Kerkstr.la
3424 Autobedrijven „Binko",

Oranjestraat en Stationsplein.
*J31 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
36076 (02500) Garage Fllnterman

Zandvoortselaan 366
Renault service-dealer

2185 Zandvoortse Courant, Gerten-
bachs Drukkery, Achterweg 1.^

morgens op eigen terrein en wist
Aurora 4 met een 3-1 nederlaag
naar Haarlem terug te sturen. De
Zandvoortse doelpunten waren van
P. van Breukelen, Th. de Muinck en
M. Vlieland.

K.J.C. „Zandvoortmeeuwen"
Op de laatste competitieavond don-
derdag 24 april j.l. is A.J.Koper met
25655 punten kampioen geworden.
De tweede prijs ging naar E. Bos
met 24940 punten; de derde prijs
naar B. Visser met 24897 punten.
De marsenprijs behaalde Jac. Dors-
man met 13 stuks.

Ranglijst Zandvoortmeeuwen
De verrassende 1-0 nederlaag van
West-Prisia tegen T.O.G. bracht de
Amsterdammers in veilige haven.
Ook de Kennemers is met een 2-1
overwinning op O.V.V.O. bijna uit
de gevarenzone.
De stand luidt thans in afdeling
West, 2e klasse a:
West-Fr. (1) 21 14 5 2 33 51-24
Hollandia (2) 20 10 5 5 25 40-26
Purmerst. (3) 21 11 3 7 25 32-36
H.R.C. ,(4) 20 10 4 6 34 42-29
O.V.V.O. (5) 20 9 4 7 22 37-33
Zandv.m. (6) 22 9 3 10 21 51-47
D.E.M. (8) 21 8 3 10 19 37-44
Waterg.m. (7) 21 8 l 12 17 39-39
W.F.C. (9) 20 5 7 8 17 31-36
T.O.G. (10) 20 5 7 8 17 35-46
Kennem. (il) 20 6 3 11 15 32-36
Zaandijk (12) 20 3 5 12 11 22-63

Zandvoortse Bridgeclub
De leidende koppels in de vier lij-
nen hebben in de laatste wedstrijd
van de derde competitie geen kaar-
ten laten vallen, al heeft er in de
A-lijn wel om gespannen. Het kop-
pel heren Fabel-Stor bleek opnieuw
over het meeste uithoudingsvermo-
gen te beschikken en behaalde
331.13%. Dit team liet het dames-
koppel Fabel-Polak met 5.41% ach-
terstand op de 2e plaats eindigen.
Degradatie volgde voor fam. Bros-
sois met 285.58% en fam. Prins
met 279.68%.

In de B-lijn eindigde het koppel
heren Agsteribbe-Schutte niet
344.45% op de eerste plaats, ge-
volgd door het dameskoppel Van
Dartelen-Hagen met 325%. Degra-
datie staat vast voor fam. van
Straaten met 234.72%. Op de 8e
en 9e plaats eindigden met 284.26%
het koppel heren Sneiders-de Zwar-
te en mevr. Heidoorn-heer Liberg.

Naar de B-lijn promoveren fam.
Kerkman met 338.72% en fam.
Paardebek met 315.07%. Naar de
D-lijn degraderen het dameskoppel
Jacobs-van der Werff met 273.14%
en mevr. Suurland-heer Heidoorn
met 263.59%.

Het koppel heren Heuft-Schumm
en het dameskoppel Crok-Snijer be-
haalden resp. 344.11 en 326,20% en
verhulzen naar de C-lijn. De laatste
plaats in de D-lijn wordt ingeno-
men door fam. Roetemeijer met
274.26%.

Damnieuws
Al is de onderlinge competitie bijna
ten einde, tóch zijn er nog verschil-
lende belangrijke partijen zoals het
interessante duel tussen de heren J.
Ovaa en J. van Dijk (prom.-degra-
datie) en de strijd om de eerste
plaats — én de beker! — in groep A

Uitslagen van woensdag 16 en
donderdag 24 april:
A:

M. Weber-R. Mulder 0-2
O. van Dijk-C. Draijer Sr. 1-1
L. v.d. Werff-P.Versteeg 2-0
A. Hoekema-O. van Dijk 1-1
C. Draijer Sr.-L. v.d. Werff 1-1

B:
J. v.d. Werff-G. ter Wolbeek 2-0
D. Walter-J. Koper 0-2

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee-
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
per post moet zijn bezorgd, staan
achter de naam van het schip ver-
meld.
Canada:

m.s. Pr. W. v. Oranje, 3 mei
Chili: vla New York, 29 april
Indonesië: s.s. Drente, l mei
Nieuw Zeeland: via Engeland,

3 mei.
Suriname: ms.s. Norinda, 29 april
Unie van Zuid-Afrlka en Z.W. Afri-

ka: m.s. „Jagerfontein", 29 april,
Inlichtingen betreffende de verzen-
dingsdata van postpakketten geven
de postkantoren.

Boekhandel-leesbibliotheek v/h „ESVE",
Joh. Sijtsma, zoekt zo spoedig mogelijk

JONG MEISJE
voor de winkel. Pers. aanm. dagelijks gedurende
de. winkeluren. Telefoon 2231.

D
WONINGRUIL

Amsterdam-Zandvoort
Aangeb. Ie et. in drukke
winkelstr. plm. 10 min.
C.S. Br. kantoorboekhandel
Bloem, v. Woustraat 102,
Amsterdam.

Gevr. in Zandv. 2 KA-
MERS met keuk. of iets
dérg. v. dame m. 2 grote
kind. Br. m. prijsopg. 3302
bur. Z.Crt.

HUISH. HULP gevraagd
v. 2 halve dg p.w. Wilhel-
minaweg 32.

Gevr. net WINKELMEISJE
Levensmiddelenbedr. Bak-
kenhoven, Diaconiehuis-
straat 21, tel. 2293.

Gevr. NET MEISJE of
WERKSTER i.d. huish. v.
9-12 uur: Meulman, Grote
Krocht 14.

Gevraagd: aankomend

verkoopster
Nooij, Grote Krocht 20.

Gevraagd:

flink meisje
v.d. winkel of huishouding
en winkel. Bakkerij Koe-
lemij, Haltestraat 33.

B.z.a. voor enkele dg p.w.
ambulant KOK, goed in a
la cartewerk. Br. ond. nr.
3301 bur. Zandv. Crt.

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Zondag 4 mei, 8 uur
Rotterdatns Toneel

„Niets is zeker"

Pr. ,ƒ 1,25 t/m ƒ 5 (a.i.)
Verk. op speeld. en 2 dg
erv. v. 10-3 u. Na 12 u.
tel. Coupons geldig.

U kunt het toch niet
afschreeuwen —

wanneer U de goede hoeda-
nigheden van uw artikelen
onder de aandacht van het
kopend publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de Zand-
voortse Courant te uwer be-
schikking. Dit nieuwsblad
wordt, door dat het plaatse-
lijk- en regionaal nieuwe
brengt, niet gelezen maar
„gespeld" van A tot Z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en..
de resultaten bewijzen dat.
Steek voor .uw reclameplan-
nen uw licht eens op bij de

Zandvoortse Courant
Achterweg l - Telef. 2135

Maak van Uw tijd-
schriften 'n waar-
devol boek. - Laat
ze daarom bij ons

inbinden.
GERTENBACHS

DRUKKERIJ
Achterweg l - Telef. 2185

Juwelen en sieraden
Goedkope aanbieding
BRILJANTEN DAMESRING, l steen ... v.a:-/ 135,-
BRILJANTEN DAMESRING, 2 stenen slag ƒ 595,—
BRILJANTEN ARMBAND ƒ 695,-
BRILJANTEN BROCHE ƒ 495,-
DIAMANTEN RINGEN, BROCHES en SPELDEN
in diverse prijzen.
GOUDEN ARMBANDEN v.a. ƒ 69,50
GOUDEN DAMESRINGEN ...'. v.a. ƒ 20,-
GOUDEN HERENRINGEN v.a. ƒ 19,75
GOUDEN BROCHES v.a. ƒ 17,50
GOUDEN HORLOGES v.a. ƒ 79,50
ZILVEREN THEESERVIES, 3-delig- ƒ 395,—
ZILVEREN BLAD ƒ 275,-
ZILVEREN BROODMANDEN v.a. ƒ 195,-
ZILVEREN THEEPOTTEN v.a. ƒ 119,50
ZILVEREN BESTEKKEN, groot en klein v.a. ƒ 20
ZILVEREN MESSEN ƒ 12,50, ƒ 13,50
ZILVEREN AARDAPPELLEPELS v.a. ƒ 25,—
ZILVEREN GROENTELEPELS v.a. ƒ 27,50
ZILVEREN JUSLEPELS v.a. ƒ 15,-
DIAMANTEN RINGEN, BROCHES en SPELDEN"
bakjes, sigarettenkokers, poederdozen, enz. enz.

H. W. DAMES
KRUISSTRAAT 19 b.d. Ridderstraat, HAARLEM

Telefoon 16910

Wij vragen voor spoedige Indiensttreding:

vakbekwame Ie verkoopster
alsmada

flinke 2e verkoopster
voor onze DAMESHANDSCHOENEN-afdeling.

Mondeling* of schriftelijke sollicitaties te richten aan da Bedrijfsleiding.

Grote Houtstraat S4-OO - HAARLEM

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

Bevrijdingsdag
maandag 5 mei
is onze zaak

de gehele dag
gesloten

GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg l — Telefoon 2135

Bij elke aankoop van twee stukken toiletzeep
Romeo-, Bloemenzeep of Goudstreep

het derde stuk zeep
(van dezelfde soort)

GRATIS
geldig tot en met 6 mei 1958

Romeo»toiletzeep stuk 75 et
Bloemenzeep, Rozen, Seringen, Fougère stuk 38 et
Goudstreep - toiletzeep stuk 32 et

en betere waar • en tien procent
^^ alleen

DEGRUYTER
,160430
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ONDER DE ROOK
van grote stad

Ligging van Zandvoort beïnvloed middenstand |̂ _

Tijdens de weekendpauze in de feestelijkheden van de jubilerende
Zandvoortse Handelsvereniging maken wij van de gelegenheid gebruik
om aan de hand van enkele opmerkingen uit 't badplaatsrapport van
prof. De Vooys de positie van de Zandvoortse middenstand te peilen.

De Zandvoortse middenstand heeft
een moeilijke taak. Enerzijds moet
ze de 13000 inwoners van Zandvoort
verzorgen en anderzijds moet ze
ook berekend zijn op de grote
stroom van vacantiegangers, die 's
zomers voor kortere of langere tijd
Zandvoort bezoeken. Deze sterke
bevolkingstoename in de zomer is
voor velen aanleiding geweest om
zich in Zandvoort als middenstander
te vestigen. Hierdoor werd echter
het gevaar niet denkbeeldig, dat er
in de wintermaanden een teveel aan
verkoopplaatsen zou ontstaan.

En de ligging van Zandvoort vlak
bij de grote steden van Noord-
holland en haar karakter van fo-
rensenplaats brengt met zich mee,
dat het hele jaar door vele inko-
pen buiten de gemeente worden ge-
daan. De omzet van de Zandvoort-
se middenstand wordt hierdoor
sterk verminderd, hetgeen vooral in
de wintermaanden gevoeld wordt.

Zandvoort ligt nu eenmaal onder
de rook van Haarlem en. Amster-
dam en ondergaat economisch de
invloed van deze steden.

Haarlem is een groot verzorgings-
centrum met een sterke concentra-
tie van de detailhandelsbedrijven,
die mede berekend zijn op de ver-
zorging van het omliggende gebied.

Hoe kleiner de afstand tussen
Zandvoort en Haarlem werd, hoe
meer de invloed van de laatste toe-
nam.

De afstand tussen Zandvoort en
Haarlem is_nu. zo -klein geworden,
dat er binnen een verzorgingsge-
bied, slechts gescheiden door enkele
kilometers, twee winkelcentra van
niet gelijke orde zijn ontstaan.

Tussen winkelcentra van gelijke
orde vindt een uitwisseling van con-
sumenten plaats, waardoor voor de-
ze centra het aantal consumenten
ongeveer gelijk is aan het aantal
inwoners van 't verzorgingsgebied.
Zijn de winkelcentra van niet-gelij-
ke rangorde, dan zal slechts één
centrum klanten van het andere
centrum wegtrekken, waardoor ve-
le middenstanders van dit laatste
centrum minder consumenten heb-
ben, dan haar verzorgingsgebied
aan inwoners telt. Zo nu is het met
Zandvoort gesteld. Deze aantrek-
kingskracht is 's winters groter dan
in de zomer. De grote zomerse be-
drijvigheid in Zandvoort maakt het
winkelen hier aantrekkelijk en, tot
laat op de avond is daartoe ge-
legenheid. Op koude winterdagen is
Zandvoort daarentegen een verlaten
dorp en leeft bij velen de behoefte
om eens naar de grote stad te trek-
ken, de markt te bezoeken en te
winkelen. Daar komt dan nog bij,
dat het verlies aan consumenten
's zomers niet zo erg gevoeld wordt,
daar dit verlies ruimschoots gecom-
penseerd wordt door de vele gas-
ten. 's Winters echter weegt dit
verlies te zwaarder, daar de bestede
bedragen van alle inwoners voor ve-
le middenstanders nauwelijks vol-
doende zijn om de onkosten te dek-
ken.

Behalve de factor verkeer is ook
de aard der verbruiksgoederen van
invloed op 't" winkelen in Haarlem.

Elke winkel heeft een minimum,
aantal klanten nodig, wil' een eco-
nomisch bestaan mogelijk zijn.
Naarmate de vraag naar bepaalde
goederen geringer is, zal of 't aan-
tal consumenten groter moeten
worden of het aantal verkoopplaat-
sen van die goederen zal afnemen.
Sommige goederen zijn zo duur-
zaam, b.v. bedrijfskleding, dat ze
wel door ieder gevraagd worden,
maar slechts na lange tussenruim-
ten.
De kans bestaat nu, dat een plaats,
zoals Zandvoort in dit geval, te
klein is om één of verscheidene van
dergelijke winkels te herbergen. In
dat geval zijn dan de inwoners ge-
heel of voor een ruimere keuze aan-
gewezen op ae winkels in de grote
stad.

Daarnaast zijn er zaken, die arti-
kelen verkopen, die slechts door een
bepaalde kleine (re) groep van de
bevolking wordt gevraagd bijv. in
speciale- en luxe artikelen. Ook in
dit geval kan het voorkomen dat in
een kleine (re) gemeente, in dit ge-
val Zandvoort, de groep te klein is,
die zich bepaalde goederen kan ver
oorloven, zodat zo'n zaak niet kan
bestaan. In deze en andere geval-
len ,waar dus bepaalde winkels 'niet
of minder frequent voorkomen, is
men aangewezen op de grote stad.
In Haarlem vindt de Zandvoorter
dan de goederen, die hij nodig heeft
en in velerlei soorten. Hoe sneller
Zandvoort zich uitbreidt en hoe gro-
ter de welvaart wordt, hoe geringer
de betekenis van deze tweede fac-
tor wordt. Voor meubelen, bepaal-
de kleding, goud en zilver etc. etc.
kan men dan in Zandvoort zelf te-
recht of wordt de sortering ruimer.

Een derde factor is de prijs der
goederen. In het-ene centrum zijn
bepaalde goederen goedkoper dan
in het andere. Ook deze factor kan
ten gevolge hebben, dat de bewo-
ners van het ene centrum naar het
andere trekken. Natuurlijk spelen
ook andere factoren hierbij een rol
zoals het bus (trein-tram) tarief
van Zandvoort naar Haarlem v.v.
en de tijd die men nodig heeft om
er te komen. Wanneer de prijsver-
schillen zo groot worden, zoals voor
enkele artikelen inderdaad het ge-
val is, dat het veel voordeliger is
om naar Haarlem, tei gaan,„dan gaat
deze prijsfactor een grote rol spe-
len. In dit verband dient speciaal
gewezen te worden op de markten
Haarlem heeft een algemene week1

markt, een groenten- en fruitmarkt
(annex veiling) 'en een bloemen-
markt. Uit het gehele omliggende
gebied, waaronder ook Zandvoort
komt elke week een groot aanta!
mensen naar Haarlem om de markl
te bezoeken. Vergeleken met de
eigen winkels is hier het prijsver-

schil wel bijzonder groot. Daar
nog bij, dat men zich ge-

woonlijk ook niet beperkt tot het
marktbezoek, maar dat men in de
stad gaat winkelen. Op deze wijze
worden goederen gekocht, die men
ook voor dezelfde prijs in Zandvoort
tiad kunnen kopen en de Zandvoort-
se winkelier lijdt andermaal een
verlies aan consumenten.

Deze bovengenoemde factoren kan
men wel onderscheiden maar zij
zijn in de praktijk niet te scheiden.
Zowel de frequente en snelle ver-
bindingen als de bustarieven, de
aard en de prijzen der goederen tre-
den gelijk op met nog vele andere,
onzichtbare, factoren.

Zandvoort ligt als gemeente in
economische zin nog altijd geiso-
leerd tussen de groene duintoppen.
Er is geen sprake van enige markt-
functie en zo goed als niemand uit
de omgeving is aangewezen op de
Zandvoortse verzorgende bedrijven.
In de wintermaanden wordt dan
ook het verlies aan consumenten
door de aantrekkingskracht van
Haarlem op geen enkele wijze ge-
compenseerd.

Naast de plannen van de gemeen-
te om door middel van recreatieve
centra Zandvoort ook buiten het
zomerseizoen aantrekkelijk te ma-
ken ligt echter in de uitbreiding
van Zandvoort als permanent woon-
oord een mogelijkheid om hen die
zich hier vestigen meer aan de bad-
plaats te binden dan in het verle-
den het geval was.

Zandvoort heeft zich na de twee-
de wereldoorlog sterk uitgebreid
waardoor de bevolking in enkele
jaren tijds snel is toegenomen. Het
ziet er naar uit dat deze groei zich
ook in de toekomst zal voortzetten.

De Zandvoortse middenstand zal
zich dus steeds meer moeten gaan
instellen op de verzorging van de
eigen bevolking.

Het is de vraag of de Zand-
voortse middenstand deze ontwik-
keling in de richting van een „gro-
te stadverzorging" al ten volle on-
derkent.

De verzorging van de eigen
plaatselijke bevolking stelt nu een-
maal andere eisen dan de verzor-
ging van toïuristen ~en, dagjesmen-
sen.

In belangrijke mate zal de mid-
denstander zelf moeten meewerken
aan de aantrekkelijkheid van zijn
dorp als geheel, door niet alleen
zijn eigen belang op het oog te heb-
ben. Slaagt hij, dan zal hij op een
steviger economische basis staan
dan voorheen en de nu nog ongelijke
strijd met de steden uit het ach-
terland ten gunste van zijn positie
kunnen ombuigen.

in,
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In 1930 telde Zandvoort 119 winkels, hetgeen betekende dat op de veer-
tiy inwoners l winkel was. De badplaats telde in 1930 8000 inwoners.
In october 19SJ/. waren er in Zandvoort in totaal 19if winkelbedrijven ge-
vestigd. In dat jaar telde Zandvoort 12000 inwoners, hetgeen irilioudt
dat op elke 59 inwoners l winkel beschikbaar is. f5 % van de winkels
zijn geconcentreerd in de hoofdstraten, slechts SS % in de woonwijken.
Er zijn wijken in de badplaats die over helemaal geen winkel of slechts
een enkele winkel beschikken en waar de afstand tussen woning en
winkelbedrijf veel te groot is. Bij de toekomstige uitbreiding van Zand-
voort is het daarom noodzakelijk aandacht te besteden aan de buurt-
winkels. Ook deze factor is van belang voor Zandvoort en de midden-
stand om de inwoners van morgen aan de badplaats te binden.

Vuurwerken gaan doos:
Bestuur TZ besprak werkprogram. 1958

In de dinsdagavond gehouden ver-
gadering van het algemeen bestuur
van de stichting „Touring * Zand-
voort" werden de nieuw, benoemde
bestuursleden de heren "M. Faber, G.
H. Kiefer en J. W. van der Werff
geïnstalleerd. Het afgetreden lid van
het dagelijks bestuur de heer J. P.
C. Longayroux werd met algemene
stemmen als zodanig herbenoemd.

De rekening van baten en lasten
over 1957 werd onder dankzegging
aan de penningmeester goedgekeurd.
Voor evenementen werd uitgegeven
ƒ 5076,56 en voor folders en ander
reclame-materiaal ƒ 8655,15. De ex-

In verband met de viering van de

Bevrijdingsdag
maandag 5 mei is onze zaak de
gehele dag gesloten.
Het eerstvolgend nummer van de
ZANDVOORTSE COURANT ver-
schijnt op vrijdag 9 mei.

Koningin was jarig
Feest in mild klimaat

Ofschoon het weer in de morgen uren nog een enigszins somber ka-
rakter had, heeft Zandvoort dit jaar een stralende Koninginnedag
gevierd. Toen de nationale driekleur om 8 uur 's morgens was gehesen
door padvindsters, kabouters en verkenners, was deze feestdag offi-
cieel begonnen.

Er was toen nog maar weinig be-
langstelling, maar het Raadhuis-
plein kreeg tegen tien uur een le-
vendiger aanzien, toen de kinderen
van de Zandvoortse scholen zich op-
maakten een welluidende aubade te
zingen aan de voet van het raad-
huis. Nog steeds liet de zon ver-
stek gaan, maar de temperatuur
was heel wat milder dan een jaar
geleden, toen het *leurige toneel-
spel zich in hetzelfde decor voltrok.

De kinderen zongen o.l.v. de heer
H. Dees verschillende liedjes uit het
oud-vaderlandse repertoire. Zij wer-
den enthousiast geaccompagneerd
door de Zandvoortse Muziekkapel,
die zich deze dag niet onbetuigd
heeft gelaten. Het dappere trom-
melkorps van fikse jongens en
meisjes wilde vanzelfsprekend niet
onder doen voor de blazers en de
feestelijke rondgang door het dorp
mag getuigen van de wil der „wit-
hemden" om er deze dag eens flink
op los te slaan! Zij deden dat dan
ook direct na de aubade, waarbij
burgemeester mr. H. M. van Fene-

'ma, in tegenwoordigheid van zijn
echtgenote en het Oranjecomité, de
kinderen had toegesproken.

Do burgemeester bracht dank aan
de Zandvoortse schooljeugd voor
hun hulde en zei onder luide toe-
juichingea dat hij Hare Majesteit
de Koningin namens de schoolkin-
deren telegrafisch had gelukge-
wenst^ met haar verjaardag. De
muziekkapel (w.o. de jeugdafdeling)
speelde- hierna 't Wilhelmus, waar-
bij het wederom niet geheel en al
rustig -was op het Raadhuisplein.

Zelfs enkele verkenners „vergaten"
het saluut te brengen.

De kapel e» het trommelkorps
gingen toen nog maar eens een mu-
zikaal rondje door de straten ma-
ken en hiermee was het eerste ge-
deelte van de viering afgelopen.

In de middag waren er — zoals
ons ter ore kwam — op verschil-
lende scholen kinderspelen georga-
niseerd. Door geen enkele onder-
wijsinrichting is hiervan een ken-
nisgeving of een programma inge-
zonden, zodat wij volstaan met de
vermelding van het feit, dat er ge-
speeld is!

Tijdens het avondprogramma,
verzorgd door de Zandvoortse Mu-
ziekkapel en wéér 't onvermoeibare
trommelkorps, schoof de Zandvoort-
se Handelvereniging zich tactisch
in het feest! In de pauze van het
concert, in de blauwe tent gege-
ven, had op het bordes van het
raadhuis een min of meer feestelij-
ke plechtigheid plaats.

De voorzitter van de feestcom-
missie, die de feesten van het 50-
jarig bestaan van de Z.H.V. heeft
voorbereid, richtte zich een moment
tot de honderden belangstellenden
met een kort woord om toch vooral
de diverse evenementen in de ko-
mende dagen bij te wonen. De voor-
zitter van de Z.H.V., de heer H. Hil-
dering ,hield daarna ook nog een
toespraak, waarna hij de burge-
meester uitnodigde de feestverlich-
ting der winkelstraten te ontste-
ken. Dit gebeurde na een kort
woord van de burgervader, dte aan
het einde van zijn speech uitriep:

„Daar gaat-ie dan!" Iriderdaad gaf
de Kerkstraat, het Raadhuisplein en
de Haltestraat „gehoor" aan het
verzoek, maar de Grote Krocht
bleef in een beklemmend duister ge-
huld. Groot was de ontsteltenis van
het feestcomité en de aanwezige
plaatsgenoten. De burgemeester, die
overal raad op weet(!), nodigde
toen de feestgangers op het plein
uit, zijn yel over te nemen en uit
talloze kelen klonk het, aangevoerd
door mr. van Fenema: „Waar blijft
de Grote Krocht!?" Na herhaalde
en dringende oproepen kwam de
Grote Krocht in het licht. En de
aanvankelijke teleurstelling maakte
plaats voor optimisme en gejuich.

Dit was het slot van een Konin-
glnnedag, dig gevierd is onder uit-
zonderlijk goede weersomstandighe-
den. H.W.

Partijen kregen nummers
Maandagavond is in het raadhuis
de nummering vastgesteld van de
partijen, die op woensdag 28 mei
a.s. aan de gemeenteraadsverkie-
zingen deelnemen. Deze is als volgt:
1. Partij van de Arbeid; 2. Katho-
lieke Volkspartij; 3. Gecombineer-
de lijst Anti Revolutionaire Partij-
Chr. Hist. Unie; 4. Volkspartij voor
Vrijheid en Democratie; 5. Algem.
Zandv. Belang: 6. Gom. Partij Ne-
derland en 7. Lijst L,. J. van der
Werff.

Candidatenlijst CPN
De Candidatenlijst voor de gemeen-
teraadsverkiezingen van de Com-
munistische Partij Nederland ziet
er als volgt uit. 1. H. A. F. Blom;
2 H. Paap; 3. J. Kaufmann; 4. J.
Moll; 5. J. Koper.

Vijf jaar geleden verloor deze
partij haar enige zetel in de ge-
meenteraad van de badplaats.

Gemeenteraad bijeen
De Zandvoortse gemeenteraad komt
op dinsdag 27 mei a.s. in openbare
vergadering bijeen.

ploitatierekeking van de Burg. van
Alphenweg (circuit) beliep een to-
taal becirag van ƒ 128036,01, die van
de sportvelden ƒ 35390>15.

Het werkprogram voor het sei-
zoen 1958 werd na langdurige be-
sprekingen vastgesteld.

Voor het komende badseizoen
staan weer talrijke evenementen op
het programma. De Tiroler-kapel
zal 8 maal optreden; de Zandvoortse
Muziekkapel 4 maal; ook verschil-
lende andere orkesten zullen hun
medewerking verlenen.

De kinderen van badgasten en in-
woners kunnen deelnemen aan twee
zandbouwwedstrijden en een ballon-
wedstrijd.

Onderzocht wordt nog de moge-
lijkheid om voor de badgasten fol-
kloristische opvoeringen te geven in
samenwerking met de vereniging
„De Wurf".

Nader overleg met het plaatselijk
bedrijfsleven heeft ertoe geleid, dat
het beoogde programma van vier
vuurwerken, waarmede een bedrag
van ƒ 12.000,— is gemoeid, thans
doorgang kan vinden. Het eerste
vuurwerk wordt afgestoken op dins-
dag 6 mei a.s. ter gelegenheid van
het congres der Koninklijke Neder-
landse Middenstandsbond.

In augustus zal het feit herdacht
worden, 'dat tien jaar geleden het
circuit, de burgemeester v. Alphen-
weg, werd geopend.

Raadslid ontving
koninklijke onderscheiding
Van de lintjesregen, die ter gele-
genheid van de verjaardag van Ko-
ningin Juliana op Nederland neer-
daalde is ook een onderscheiding
in Zandvoort terechtgekomen.

Wegens zijn veertigjarig lid-
maatschap van de gemeenteraad
werd de heer C. Slegers benoemd
tot ridder m do orde van Oranje
Nassau. J.l. dinsdag ontving hij in
de Raadzaal van het stadhuis uit
handen van burgemeester Van Fe-
nema de bij zijn benoeming beho-
rende versierselen.

Seizoenbesluit met blijspel
Op vrijdag 9 mei a.s. geeft het
Nieuw Nederlands toneelgezelschap
— directeur Frits van Dijk — on-
der regie van Gerard Rekers een
opvoering van 't'blijspel (in 10 tafe-
relen) van Mary Chase: Bernardi-
ne.

Medewerkers zijn o.m. Andrea
Domburg, Ellen de Thouars, Frans
Vasen, Ton Verwey, Jurg Molenaar
en Ger Smit.

Met deze voorstelling besluit de
stichting culturele kring 't Helm
haar wintercyclus. , <



Tragisch einde van wedstrijd
Slot tiende tulpenrallye eiste een slachtoffer

De tiende tulpenrallye, die j.l. woensdag op het Zandvoortse circuit met
een klassementsproef werd besloten, heeft tijdens de laatste wedstrijd
een triest einde gevonden. De Duitser Werner Engel kwam in de twee-
de ronde met zijn "Mercedes het bos uit, verloor de macht ,over zijn
stuur, waarna de open wagen over de kop sloeg en omgekeerd op de
de baan terecht kwam. Toen er hulp kwam opdagen en de wagen weer
op zijn vier wielen was gezet bleek de rijder inmiddels te zijn overleden

en
in

Het ging allemaal een beetje eigen-
aardig in deze laatse race over vijf
ronden. In deze klasse van 2000 tot

met 3500 cc seriewagens, zou
het voorlopig eindklassement

geen enkele rijder een wijziging
kunnen brengen, omdat alle acht rij-
ders strafpunten hadden opgelopen,

Op het laatste ogenblik prote-
steerde de Engelsman Sears tegen
de voorlopige uitslag. Hij moest
voor dit protest honderd gulden be-
talen en mocht, hangende het on-
derzoek naar zijn klacht, meerijden,
Het stond echter van te voren vast,
dat zijn protest zonder reden was
ingediend. Hij verklaarde dan ook
dat het hem er alleen om te doen
was om te mogen starten.

Sears reed weg op de laatste —
negende — plaats en passeerde
binnen enkele seconden zeven te-
genstanders. Hij plaatste zich vlak
achter de goed rijdende Engel, die
als eerst doorkwam. Enkele mlnu-
ten nadat hij de tribune gepasseerd
was bemerkte men op de perstribu-
ne, dat er een ongeval had plaats
gevonden. Men zag het publiek in
de verte de duinen afrennen, maar
Sears en later nog enkele andere rij-
ders passeerden rustig voor de 2de
maal de tribune. Engel bleef weg.
De Engelsman Dando stopte hierna
voor de pits en deelde de officials
mede dat Engel met zijn Mercedes
was verongelukt en op de baan lag.

Direct hierna ging de zwarte
vlag omhoog en alle rijders wer-
den af gevlagd. Mevrouw Engel, die
op het circuit aanwezig was, werd
even later van het tragische gebeu-
ren op de hoogte gesteld.

Totaal ontgoocheld en verbijsterd
verlieten hierna de 15.000 bezoekers
het circuit.

De jubileumrallye heeft nog een,
slachtoffer geëist. In Valence in
Frankrijk overleed dindsdagavond.
de Zweed Richardson, die tijdens de
5e klassementsrit maandagochtend
met zijn wagen verongelukte.

Voor de eerste maal is de tulpen-
rallye door een vrouw gewonnen.
De Duitse Ruth Lautman reed in
de E-klasse aan de kop. Zij verza-
melde 25 winstpunten en bracht
hiermede haar totaal aantal op 170.

Tijdens deze race sloeg de Ne-
derlander Wim Visser met zijn
Peugot nabij de Hunzerug enige ma-
len over de kop. Hij stapte onge-
deerd uit zijn wagen.

Het rijden in omgekeerde rich-
ting was voor de meeste rijders
nogal ongewoon, maar door de or-
ganisatoren vastgesteld om de Ne-
derlandse deelnemers
sprong te geven.-

geen voor-

Mademoiselle Blanchoud werd in
de B-klasse een goede tweede en
legde daarmee beslag op de Coupe
des Dames. Onze plaatsgenoot Gat-
sonides werd derde in deze rit an
nam in 't voorlopig algemeen klas-
sement de 15e plaats in.

In de C-klasse hadden de Neder-
landers Prins en Dijkstra geprote-

mochten derhalve op de baan ver-
schijnen. Prins reed weg maar
sloeg met zijn Simca over de kop.
Hij liep een lichte verwonding aan
een van zijn handen op. De wagen
moest worden weggesleept.

In de D-klasse kwamen 22 wa-
gens aan de start! Het circuit leek
met wagens overdekt. Ongevallen
bleven echter uit, hoewel er zeer
/aard werd gereden, gemiddeld 110
km per uur.

Vermeldenswaard is nog dat in

do F-klasse de Nederlander Louis
van Noordwijk met zijn Vauxhall
zonder voorruit reed In Zalt-
bommel was de vorige dag een
steentje tegen zijn voorruit gewipt
met het gevolg, dat hij reglemen-
lair zonder ruit moest blijven rij-
den.
De beste Nederlander werd Schow,
die het tegen de Zweed Bengtsson
moest opnemen. Beiden hadden resp.
131 en 130 punten. Het werd een
spannende ontmoeting, die Uoor
Schorr werd gewonnen en hem in
het voorlopige eindklassement op de
derde plaats bracht achter Riess-
Wenschcr en Lautman-Kolwes.

Nadat in de L.klasse verschillen-
de rijders een slechte rijtechniek
hadden gedemonstreerd — Made-
moiselle Soisbault kwam bijna tus-
sen de strobalen terecht — kwam
de fatale M-klasse aan de beurt, die
rouw over het circuit bracht en de
tulpenrallye onverwachts deed ein-
digen. J.G.B.

(Adv.)
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l Meiviering in Zomerlust
Katholiek spreker viel in voor dominee

Het plaatselijk bestuur van de P.v.d.A. organiseerde gisteren in „Zomer-
lust" een in alle opzichten geslaagde l mei-viering. Het programma
bestond uit twee gedeelten, vóór de pauze een ernstig, — zoals de heer
G. Sterrenburg in zijn openingswoord zeide — en na de pauze een non-
stop optreden van het geestige miniatuur gezelschap „Triple Sec".

Voor de eigenlijke uitvoering begon, richtte de heer A. Molenaar
zich nog een moment tot de aanwezigen om hen aan te sporen de reprise
van de kinderoperette „De Sneeuwmannetjes" (opgevoerd door „De
Jonge Stem") op zondag 11 mei a.s. in „Zomerlust" bij te wonen.

Hierna was het woord aan de Ge-
mengde zangvereniging „De Stem
des volks", die onder leiding van
de heer Ben Nuyen achtereenvol-
gens ten gehore bracht: Morgen-
rood, Eens , Aan de strijders en
een fragmentarische uitvoering van
het oratorium „Athalia" van F.Men-
delssohn. Ds. A. van Biemen, die de
feestvierende partijgenoten zou toe-
spreken, was wegens ziekte verhin-
derd aan deze uitnodiging gevolg te
geven. Hij werd vervangen door de
heer F. Pielage, voorzitter van de
Kath. Werkgemeenschap v.d. P.v.d.
A., afdeling- Haarlem, die zijn mei-
rede begon met de opmerking nooit
te hebben gedacht nog eens te moe-
ten invallen voor een dominee! De
heer Pielage schetste in een bezie-
lend woord de strijd van het socia-
lisme voor werk en welvaart, vrij-
heid en vrede, een strijd, die, aange-
vangen in 1889, in onze dagen nog
met onvei'minderde kracht en ijver
dient gevoerd te worden. Met name
de strijd voor de vrijheid — aldus
spreker — is gebleken dat deze niet
fel genoeg kan worden gestreden en
hij voerde als triest voorbeeld van
onderdrukking der arbeidende klas-
se aan de tragische gebeurtenissen
in Hongarije van November 1956.
Wij leven in een bedreigde vrijheid,
aldus de heer Pielage, en het is onze
taak de fakkel van de vrijheid bran-
dende te houden, opdat het ons niet
moge vergaan als de miljoenen ach-
ter het ijzeren gordijn.

Naar aanleiding van de stembus-
uitslag na de jongste verkiezingen

steerd tegen een tijdcontrole en voor de Prov. Staten, hekelde spr.

Gouden Z.H.V. hield receptie
in hotel Keur

De Zandvoortse Handelsvereniging hield gistermiddag ter gelegenheid
van haar 50-jarig bestaan een receptie in hotel Keur. Vele bestuurders
en vertegenwoordigers van het Zandvoortse bedrijfsleven en de ver-
enigingen maakten hun opwachting om het bestuur van de jubilerende
vereniging te feliciteren.

Het voltallige gemeentebestuur,
bestaande uit burgemeester mr. H.
M. van Fenema, de wethouders W.
v.d. Werff en A. Kerkman en de
gemeente-secretaris W. M. B. Bos-
man, was op de receptie aanwezig.

Burgemeester van Fenema was
de eerste spreker op deze middag.
Hij zeide verheugd te zijn, na de
opening van de winkelweek, het
woord tot de jubilerende vereniging
te mogen richten. Tien jaar geleden
was hij tegenwoordig bij de viering
van het 40-jarig bestaan en hij con-
stateerde dat de Z.H.V. in de afge-
lopen 10 jaren belangrijk werk heeft
verricht. Tal van winkeliers zijn
met hun tijd meegegaan en beschik-
ken thans over beter geoutilleerde
zaken met moderne etalages.

Ook de service aan bezoekers en
inwoners van de badplaats is ver-
beterd.

De samenwerking met de plaatse-
lijke overheidsinstellingen is goed,
maar het is volgens spreker nood-
zakelijk dat de middenstand via de
politiek een vinger op de pols houdt.

De middenstand is een onmisbaar
element in onze samenleving. Spre-
ker hoopte dat zij haar rol bij de
ontvangst en de verzorging van het

K.N.M.B.-congres goed zal vervul-
len.
De Zandvoortse middenstand dient
zich steeds van haar taak als gast-
vrouw bewust te zijn en daarbij niet
direct naar de uitkomsten te kijken.
Een dergelijke instelling kan soms
zeer bedriegelijk zijn.

De burgemeester besloot zijn toe-
spraak met de jubilerende vereni-
ging een vruchtbare samenwerking
met de Zandvoortse instellingen toe
te wensen.

De voorzitter van de Zandv. Han-
delsver., de heer H. Hildering, be-
antwoordde de toespraak van mr.
van Fenema. Hij wees er o.m. op
dat nagenoeg alle bestuursleden van
de Z.H.V. op de candidatenlijsten
voor de gemeenteraad voorkomen...
De middenstand wenst meerdere
vingers op de pols, zei hij.

Hierna voerden de heren Slegers
en Petrovitch het woord.

Tot slot sprak de heer P. G. van
der Weele, algemeen voorzitter van
de Kon. Middenstands Bond, die de
Z.H.V. een vaantje overhandigde.

het optreden en het debuut van de
Pacifistisch Socialistische Partij,
die de demagogische leuze heeft ge-
voerd: „Socialisme zonder atoom-
bom!" Alsof er een socialisme be-
staat mét atoombom! riep spr. ver-
ontwaardigd uit.

Maar voor de vrijheid en de vrede
is geen krachtsinspanning te groot,
ofschoon de lasten der defensie
zwaar drukken op ons volk, zeide
spr. De uitslag van de verkiezing op
26 maart j.l. heeft aangetoond, zei
de heer Pielage, dat de reactie weer
in opmars is. Laat het resultaat van
de gemeenteraadsverkiezingen van
28 mei a.s. op ondubbelzinnige wijze
doen blijken dat het democratisch
socialisme niet verslagen — maar
opnieuw in opmars is!" besloot spr.

Na de pauze-ti'ad het trio „Triple
Sec" voor het voetïicht, hetgeen het
ene lachsalvo na het andere ont-
ketende. De 3 jongelui, die zich on-
gelooflijk gemakkelijk bewogen op
het toneel, zongen en parodieerden
verschillende instellingen, o.a. „de
zware penose-jongens", het leger
(mét groene helmen ) en de pad-
vinderij. Zij deden dit op bijzonder
komische wijze. Aardig was het
door Hans Peters voorgedragen lied-
je „Ik heb bloemen gekocht "

Het slotnummer was een aller-
dwaaste koor-imitatie, waarbij de
mimiek zeer amusant was.
Tot besluit v. deze geslaagde avond
zong „De Stem des volks" twee cou-
pletten van de Socialistenmars, die
door allen staande werden meege-
zongen. H.W.

Zandvooxt-estafette in juli
De Zandvoort-estafette voor voet-
balverenigingen zal dit jaar worden
gehouden op zaterdag 12 juli a.s.

Burgerlijke Stand
25 april-1 mei 1958

Geboren: Jacqueline, d.v. J. van
den Bos en M. J. van der Endt;
Marijke, d.v. G. Zondervan en C.
van Leeuwen.
Ondertrouwd: Alexander van Dijck
en Adriana Margaretha Petronella
Koper.

Getrouwd: Sjouke Willem ter
Horst en Gelsche Johanna Klara
Nieland; Frans Hugo Porsch en
Thea Luykx; Karel Albert Visser en
Anna Cornelia Spreeuw; Albert Bos
en Everdina Geertruida Maria Vis.

Overleden: Ida Gerarda Jacoba
Boele, oud 90 jaar, weduwe van Mi-
chel Philip van Gelder; Werner Ot-
to Engel, oud 35 jaar, gehuwd met
Ursula Schmit.

Geboren buiten de gemeente: Re-
né Jean Kilsdonk.

Watergetyden
H.W. L.W. H.W. L.W. strand

mei berijdbaar
4 3.48 12,- 16.13 24,— 8.00-14.—
5 4.33 —._ 16.59 12.30 8.30-15.—
6 5.16 1.— 17.44 13.30 9.30-15.30
7 6.02 1.30 18.30 14.— 10.00-16.30
8 6.49 2.30 19.19 15.— 11.00-17.30
9 7.40 3.30 20.11 15.30 H.30-18.—

10 8.38 4.- 21.13 16.30 12.30-19.—
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

(Adv.)
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Ophalen huisvuil
De directeur van de dienst van P.
W. deelt mede dat op maandag
5 mei (Nationale feestdag) geen
huisvuil zal worden opgehaald.

In verband met de viering van de
bevrijdingsdag zijn de gemeentelij-
ke bureaus op 5 mei a.s. gesloten.
Het bureau van de ambtenaar van
de burgerlijke stand zal op die da-
tum van 9-10 uur geopend zijn.

VVD begroet nieuwe leden
In een eind vorige week gehouden
vergadering van de afd. Zandvoort
van de Volkspartij voor Vrijheid en
Democratie sprak de voorzitter, de
heer Tates, een hartelijk woord van
welkom tot de nieuwe leden voor
wie deze avond speciaal belegd was.

Na het belichten van enige fa-
cetten, speciaal in verband met het
gevoerde beleid in de gemeenteraad,
ontspon zich een geanimeerde dis-
cussie. Na de pauze werden enige
smalfilms vertoond. Als „voorpro-
gramma een Straussfilmpje en een
Amerikaans zangfilmpje. Daarna
volgde een prachtige kleurenfilm
over Canada, die door de aanwezi-
gen met interesse werd gevolgd en
die zeer leerzaam en boeiend was.

Schoolhoofd naar het zuiden
Het hoofd van de Karel Doorman-
school, de heer A. Mabelis, is met
ingang van i september a.s. be-
noemd tot hoofd van een Nuts-
school m Aalst-Waalre, provincie
Noordbrabant.

Nieuwe trainer benoemd
In de bestuursvergadering die j.l.
maandagavond door de voetbalver-
eniging Zandvoortmeeuwen werd
gehouden is de heer A. van Osch
met ingang van l juli benoemd tot
trainer van de vereniging.

De heer Van Osch wordt opvol-
ger van de heer S. Plooyer, die be-
noemd Js tot trainer van de voet-
balclub „Heerenveen".

Politieke forum-avond
Op dinsdag 20 mei a.s. belegt de
plaatselijke afdeling van de Partij
van de Arbeid in verband met de
a.s. gemeenteraadsverkiezingen 'u
„Zomerlust" een openbare forum-
avond.

Bridgen Zandvoort-Zaandam
Op donderdag 8 mei komt de Zaan-
damse Bridgeclub ,,De Wadden"
naar de badplaats «om in hotel Keur
tegen de Zandvoortse Bridgeclub te
spelen.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee-
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
per post moet zijn bezorgd, staan
achter de naam van het schip ver-
meld.
Argentinië: m.s. Yapayu, 8 mei
Australië: s.s. „Orontes", 8 mei
Brazilië: s.s. Alphard, 6 mei
Canada: m.s. Noordam, 8 mei
Chili: via New York, 8 mei
Indonesië: s.s. Cyclops, 7 mei

m.s. Poelau Laut, 8 mei
Ned. Antillen: m.s. Prins der Ne-

derlanden, 6 mei
Ned. Nieuw Guinea: s.s. Peleus,

10 mei.
Unie van Zuid Afrika en Z.W. Afri-

ka: m.s. Pretoria Castle, 10 mei
Brits Oost-Afrika: s.s. Jean Labor-

de, 10 mei.
Inlichtingen betreffende de verzen-
dingsdata van postpakketten geven
de postkantoren.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
afd. volleybal
Het meisjesteam OSS 2 heeft de
laatste wedstrijd van de competitie
verloren. AVC 3 versloeg OSS 2
met 3-0.

De damesploeg OSS l won van
AVC 2 met 3-0. HBC 2 en PSVH
staan nu gelijk met de OSS-dames.

Vrijdag 2 mei spelen de drie ploe-
gen in het Krelagehuis te Haarlem
een halve competitie om uit te ma-
ken wie in aanmerking komt voor
het kampioenschap.

De heren hebben hun wedstrijd
tegen Gios gewonnen. Met 3-1 wis-
ten zij in een spannende wedstrijd
de twee winstpunten te bemachti-
gen. Door ook met 4-0 van WSH te
winnen heeft de OSS herenploeg
beslag gelegd op de tweede plaats
op de ranglijst van de 2e klasse a.

Zandvoortse Korfbalclub
Het eerste twaalftal kan zondag-
ochtend het kampioenschap 2e klas-
se van de H.K.B, behalen indien
de laatste competitiewedstrijd te-
gen Haarlem 4 wordt gewonnen, De
wedstrijd begint om 10 uur in het
sportpark „Duintjesveld".

Het tweede twaalftal maakt ook
een kans als eerste te eindigen. Het
moet daarvoor zondagmiddag van
Nieuw Flora ,4 uit Haarlem winnen.
Deze ontmoeting begint om 2 uur.

Mensen en zaken
Koninginnedag.

De verjaardag van H.M. de Konin-
gin is overal in het land met ge-
past feestvertoon gevierd. Als wij
zeggen: gepast, dan bedoelen wij er
mee dat 't Koninginnefeest zich zon-
der al te grote luidruchtigheid_ vol-
trekt. De ene fanfare mag dan' eens
wat harder blazen dan de andere en
het uiterlijk vertoon van blijdschap
kan hier en daar verschillen, maar
de grondtoon van dit feest blijft al-
tijd was „gereserveerd". Overigens
geheel in de lijn van het volkska-
rakter.

Nu is er in de laatste jaren al veel
gezegd over het dirigisme van de
overheid, de autoriteits-bemoeiing
met alles, wat het openbare leven
betreft. Voor velen staat deze heb-
belijkheid op een lijn met een zeker
soort van dictatuur. Hoewel dit
schromelijk overdreven is, mag niet
worden ontkend dat al te veel in-
grijpen in de uitingen van een volk
wel eens ondragelijk kan worden.

Wanneer de overheid zich geroe-
pen voelt vreugdebetoon en spon-
<>ane feestviering te „leiden", dan
mag men zich afvragen of hier wel
de juiste weg wordt bewandeld. In
Amsterdam heeft het zich yoorge-
daan dat een spontaan in elkaar ge-
zette optocht van kinderen uit de
Jordaan, die niets anders wilden
dan op hun manier de jarige vorstin
bejubelen, ontbonden moest worden.
De kinderen schijnen hier niet over
te spreken zijn geweest en zij heb-
ben hun feestelijke mars voortgezet
zónder de goedkeuring van de poli-
tie, die op hen was afgestuurd.

Het is jammer dat het machts-
apparaat van de gemeentelijke over-
heid op Koninginnedag niets beters
wist te doen. Is het dan zo erg een
optocht van te voren niet aan te
vragen? Natuurlijk moet er ergens
een regel zijn, maar wetten en voor-
schriften worden toch niet overhoop
gelopen als er eens een uitzondering
op moet worden gemaakt? Het ver-
keer wordt zo dikwijls voor andere
en minder belangrijke dingen stop
gezet Het is daarom min of
meer tragisch dat juist op de ver-
jaardag van de Koningin tot de kin-
deren, die haar geboortedag wilden
vieren, werd gezegd: „Dit mag niet,
dit kan niet! "

Zo ver is het gekomen. Van de
ene kant wordt er bij hoog en bij
laag georeerd over de betekenis van
het Oranjehuis voor de jeugd maar
van de andere kant wordt een oer-
gezonde kinder-reactie de kop inge-
drukt. Als er iets „geregeld" had
moeten worden op dat ogenblik, dan
was het toch zeker wel het verlceer
geweest, om de zingende'en muziek
makende kindertjes door te laten.

Vroeger was dat anders. Momus
herinnert zich nog een bijzonder
prettig tafereel uit z'n jeugd. Daar
kwam eens op Koninginnedag een
historische optocht voorbij. De druk-
te was enorm en de bereden politie
in Utrecht had handen vol werk om
de „personages uit de vaderlandse
geschiedenis" ruim baan te geven.
Ergens stond een klein meisje te
huilen omdat ze niets zag. Een der
politiemannen hoorde dat en hij
wenkte de moeder, die al een kleintje
op de arm had: „Geef mij dat doch-
tertje van U maar eens aan!" En
tot algemene vrolijkheid nam hij
het meiske voor zich op z'n paard!
Ambtshalve moest hij nog wel even
heen en weer rijden, maar het klei-
ne kind reed dapper mee en keek
met hoogrode kleur van opgetogen-
heid neer op al die mensen en even
later zag zij, beter dan wie ook, de
hoogwaardigheidsbekleders van het
Henegouwse Huis aan zich voorbij
trekken! Na afloop van de stoetN
werd zij behoedzaam weer aan de%

zorgen van haar moeder toever-
trouwd.

Zulke dingen gebeurden vroeger.
En misschien nu nog wel, zij het in
andere vorm. Maar zij demonstre-
ren tot welk prachtig .dienstbetoon'
een politieman kan komen als hij
z'n taak goed verstaat. ,

MOMTJS.

(Adv.)

Huidgenezing
Huidzuiverheid • Huidgezondheid

F» U ROL
Puistjes verdrogen door Purol-poeder

George en Margeret
in Hillegom
Voor de derde maal is het Engelse
blijspel „George en Margeret" door
de toneelvereniging „Op Hoop van
Zegen" op de planken gebracht.

Donderdagavond werd gespeeld
voor de afdeling Hillegom van de
Partij van de Arbeid, in verband
met de èèn mei-viering. De voor-
stelling oogstte een groot succes.

Rijkspostspaarbank
Aan het postkantoor Zandvoort

werd gedurende de maand april '58
ontvangen ƒ 87575,24 en uitbetaald
ƒ 100827,13., Aantal geopende reke-
ningen: 20. , ' * - • ~• «j-



Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit! *
Op 16 MEI'a.s 's avonds komt in Zandvoort:

DIVERSE ATTRACTIES: EEN AVOND OM NOOIT TE VERGETEN!
Grote N.M.S.-AVOND Zie volgende advertentie

Houdt reeds deze avond
v r i)!

FAMILIEBERICHTEN

Op 3 mei a.s. hopen onze ge-
liefde ouders

J. P. VAN VEEN
M. VAN VEEN-VAN DIJK
hun 25-jarig huwelijk te ge-
denken.
Hun dankbare kinderen,

Bettie
Truusje Mieke
Toetie

Zandvoortselaan 66

Woensdag 7 mei hopen onze
ouders, groot- en overgroot-
ouders

P. KEESMAN
en

A. PAAP
hun 50-jarig huwelijk te ge-
denken.
Dat zij nog lang gezond mo-
gen blijven is de wens van

Hun dankbare hinderen
Zandvoort, Tollensstraat 37

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 8 uur:
Doktoren:
Dr. H. K. van Es
Kostverlorenstraat 4, telefoon 2058.
Zondag 4 mei:
Dierenarts Jan Heek
Koninginneweg 51, Haarlem, tele-
foon 13174.
Wijkzustcr:
Zuster A. Hoogenboseh
Julianaweg 25, telefoon 2826.
Apotheek:

3 mei—9 mei:
Apotheek Kerkhoven, Zeestr. 71.
ledere avond vanaf 7 uur en op
de zondag de gehele dag uitslui-
tend geopend voor recepten en
spoedgevallen.

P R E D I K B E U R T E N

Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 4 mei

10.30 uur: ds. R. H. Oldeman.
Bediening van de H. Doop.
Herdenkingsdienst.
's Avonds geen dienst.

Het huis in de duinen:
19.30 uur: ds. J. van der Mi Je.

Jeugdkapel in ,,De witte zwaan"
10.30 uur: de heer N H. van Wijk

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 4 mei

10.30 uur: ds. C. P. Hoekema uit
Haarlem.

i
Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmaweg
Zondag 4 mei

i 10 uur: ds. A. de Ruiter. Vie-
4 ring H.A.

.17 uur: ds. A. de Ruiter. H.A. en
dankzegging.

\ Parochie H.H. Agatlia, Grote Krocht
[ Zondags H.H. Missen om 6.30, 7.30-
k 9 uur Hoogmis en 11 uur; Lof om

7 uur.
In de week H.H. Missen om 7

uur en 7.45 uur. Lof om 7.30 uur.

Nod. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 6 mei

3 uur: samenkomst in „Pniël",
Zuiderstraat 3.
Spr. H. Veldkamp, tvangeliste te
Den Haag.

Jehova's getuigen
Woensdag 8 uur: Huisbijbelstu-
die Koninginneweg 44.
Zondag 2-3 uur Wachttorenstudie
Veilinggebouw Dorpsplein.

Humanistisch Verbond
Zondag 4 mei, 9.45 uur, 298 m,
toespraak door dr. B. W. Schaper
over: „De prijs der vrijheid".

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
3100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2345 Gemeente Secretarie
2499 Gein. geneesheer, Julianaweg la
2069 Begrafenis- en crematle-onder-

neming J. de Koode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
96076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault sarvice-dealer

3135 Zandvoortse Courant, Gerten-
baohs Drukker)], Achterweg 1.

Foto-Kino HAMBURG
Uw speciaalzaak op foto- en filmgebied.

Camera's voorradig zoals Agfa, Zeiss-Ikon, Kodak, Adox, Rolleicord, enz.
Zo juist ontvangen:
STARLET KODAK BROWNIE, ook geschikt voor kleurenfoto's ƒ87,50
Heeft U van uw negatieven als eensJUMBOPRINTB laten maken?
9/9 en 9/18 slechts ƒ 0,25.
Ie klas vergrotings- en afdrukwerk. Reportages, portretten, reprodue-
ties en pasfoto's. Prima films vanaf ƒ 1,35

(Ingez. med.)
yerlnnert U zich nog
Een vorig maal wezen wij er reeds
op, dat zeer vele Nederlanders bij
de laatste verkiezingen er overdui-
delijk blijk van gaven meer dan ge-
noeg te hebben van de al te ver
doorgevoerde staatsbemoeiing. Doel-
Dewust brachten daarom velen hun
stem uit op de enige partij, de VVD,
die zich steeds met kracht tegen
een dergelijke politiek verzet.

Binnenkort moeten de stemge-
rechtigden zich wederom beraden en
er behoeft niet aan te worden ge-
twijfeld of de voorkeur van zéér
vele kiezers zal weer uitgaan naar
de V.V.D. Dit is volkomen begrijpe-
lijk. Omdat van de candidaten van
deze partij alleen reeds krachtens
hun beginsel, zowel voor werk-
nemers als voor werkgevers uit all*
lagen van de bevolking, een beleid
verwacht mag worden, dat gericht
is op het algemeen belang.

De V.V.D. immers wenst een ver-
enigingspunt te zijn van allen, die
op grond van hun overtuiging de
vrijheid, verantwoordelijkheid en
sociale gerechtigheid beschouwen
als de fundamenten van een op
christelijke grondslag berustende
samenleving. Zij meent, dat de ver-
kondiging van eigen overtuiging
gepaard behoort te gaan met het
betrachten van verdraagzaamheid
tegenover andersdenkenden met de
bereidheid tot samenwerking op al-
Ie terreinen, waarop een samen-
gaan mogelijk is. Deze overtuiging
vindt U in het politieke program
van iedere candidaat van de V.V.D.
Door deze positieve basis wordt een
van zijn verantwoordelijkheid be-
wuste candidaat bij het nemen van
elke beslissing geleid.
Laat ook U zich leiden bij het uit-
brengen van uw stem op 28 mei
door een positieve daad en stemt
lijst 4- van de V.V.D.
U dient hiermede ongetwijfeld het
Algemeen Zandvoorts Belang.

„Zandvoortmeeuwen"
Uitslagen zaterdag 86 april:

SMS 3-Zandvoortm. 3. 0-4
Kennm.land adps. a-Zv.m. a 1-0
Kennm.land adsp. b-Zv.m. d 3-0

Uitslagen zondag 27 april:
Watergraafsmeer-Zandv.m. 2-5
Beverwijk 2-Zandv.m. 2 1-1
Stormvogels 5-Zandv.m. 3 1-1
RCH 8-Zandv.m. 5 1-1
Zandv.m. jun. a-HFC b 11-0
Zandv.m. jun. c-DSB a 1-0

Programma sater dag 3 mei:
120 SMS 2-Zandv.m. 2 16 u.
136 Zandv.m. adsp. a-EDO a 15 u.
145 Zv.m. adsp. b-EHS c 16.15 u.
169 Zv.m. adsp. d-Haarlem e 15 u.
172 SIZO adsp. b-Zandv.m. e 15 u.
181 EDO adsp. g-Zandv.m. f 15 u.
191 RCH adsp. k-Zandv.m. g 15 u.
199 Zandv.m. jun. c-DSB a 1-0
Programma zondag 4 mei:

17 Zandv.m. 3-Haarlem 7 9.45 u.
21 Zandv.m. 4-DEM 4 12 u.
81 Schoten jun. a-Zdv.m. a uitg.

109 Zdv.m. jun. c-Hillegom b 9.45 u.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslag zaterdag 2C april:

Renova adsp. b-TZB b 11-0
Uitslagen gondag 27 apnl :

EDO 6-TZB l 0-3
Renova 3-TZB 3 3-6
TZB 4-Alliance 3 S.n.o
Geel-Wit jun.-TZB jun. 6-1

Programma zondag 4 mei:
Bloemendaal 8-TZB 4 12 u,
TZB jun.-DEM jun. 12 u
(Terrein Zandvoortmeeuwen)

K.J.C. ,.Zandvoorf'
Dinsdag j.l. speelde KJC Zandvoorl
de laatste wedstrijd van de maanc
april. No. l werd J. Uitzinger met
64765 punten. No. 2 J. Versteege
met 63834; no. 3. P. Paap Azn me'
61622; no. 4. J. Nijs met 61622.

A.s. woensdag komt KJC Zand-
voort in jaarvergadering bijeen.

H O L I D A Y
Auto's zonder chauffeur
Uitsl. model 1957 en 1958 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapitan,
Fords Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10454

DE EERSTE CO OP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING n a
Zijlwe% 63, Haarlem, tel. 15141

Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver=
zorging van begrafenissen, cre=
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstr. 4, tel. 3131

Een stofzuiger om trots op
te zijn:

Excelsior
stofzuiger

Nieuw model, prima zuig-
kracht ƒ 145 of ƒ 2 p.w.

Televisie Radio Specialist

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Daar kunt u heen
Monopole

Vrijdag . 3, zondag 4 en maandag
5 mei, 8 uur: film ,,'n Echte Pa-
risienne".

Zaterdag 3 mei, 9.15 uur: film „Te-
rug uit de hel".

Dinsdag 6 en woensdag 7 mei, 8 u.:
film: „Eiland in de zon".

Donderdag S mei, 8 uur: film „Nar-
cotica".

Zondagmiddag 4 mei, S.SO uur: film
„Ontmaskering der veedieven".

Vrijdag 9 mei, 8.15 uur: toneelstuk
„Bernardine" onder ausp. 't helm

*
Hotel Bouwes

Dagelijks 8 u: Het Italiaanse dan»-
en showorkest van Pletro Podell
en zijn solisten.

Zondags matiné.

Stadsschouwburg) Haarlem
Zondag1 4 mei, 8 uur: Rotterdams

Toneel met „Niets is zeker".

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHtLDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
Tel. 2562, Zandvóoit Gevestigd 1879

Burg. Engelbertsstraat 54
GLAS-ASSURANTIE

Amsterdamse
Groentecentrale

Jan Filmer
TOLWEG 16 - TELEF. 3195

Verse Groenten
Spinazie p.pond 0,22
Sla p.stuk 0,15
Bloemkool p.stuk 0,75
Andijvie p.pond 0,28
Raapsteeltjes ... p.bos 0,10
Lof p.pond 0,35

Fruit tv
8 sinaasappelen 1,00

Wijnappelen p.kg 1,18
Jaffa, dunne schil 4 voor 0,98
BANANEN p.pond 0,59

Panklare groenten:
Panklare andijvie p.pond 35
Panklare spinazie p.pond 0,28
Panklare Stoofsla p.pond 0,38
Panklare raapsceeltjes p.p. 38
Geschilde aardappelen p.kg 35

Conserven: <
l litersblik sperciebonen 0,69
l litersblik appelmoes... 0,98
l groot glas appelmoes 0,85

UTZOEKEN:blikjes aard-
beien,' abrikozen, cocktail,
perziken, mandarimtjesj ana-
nas voor "9 cent per blikje.

Prima fles wijn 0,98
6 Tjoklat-repen l,—
7 grote repen (met noot) l,—
Div. dranken uit de koelcel

Openbare vrijwillige
VERKOPING

Jonderdag 22 mei 1958 2 u.
i.m. in het Verkooplokaal
'Jotarishuis, Bilderdijkstr.l
c Haarlem, ten overstaan
an Notaris M. W. Treur-
liet to Haarlem:

Het winkelhuis m. werk-
plaats en erf aan de
Haltestraat 21 te Zand-
voort, groot 93 centiaren,
verhuurd voor ƒ 13,- per
week, jaarlijkse lasten
ƒ 18,60; Betaling vóór of
op 3 juli 1958.

Bezichtiging dinsdag en
donderdag 2-4 uur. Inlich-
ingen bij genoemde nota-

ris, Nieuwe Gracht 84
Haarlem, telef. 17532.

TE KOOP: schrijf mach.,
i.g.st. ƒ 50; 20 Engelse
romans ƒ 15; leren koffer
ƒ 25; meisjesfiets, 8-10 jr
ƒ20. J.P. Heyeplantsoen 16

TE KOOP: dub. divanbed
m. matrassen en l pers.
bed m. matr. R. v. Wun-
nik, Dr. Gerkestr. 38zw.

Alleen bij:

Slagerij GAUS
750 gr. Schoudercarb 2,70
500 gr. Kalfslappen en

750 gram Gehakt, h.o.h. ƒ 3,50
500 gr. Runderlappen en
500 gr. Gehakt h.o.h., ...samen 2,50
500 gr. Kalfsfricando 2,60

Soeppakket 0,89
250 gr. Prima gek. worst 0,75
250 gr. Bakbloedworst 0,45
LUNCHPAKKET,: Lever en Pekel-

vlees of gek." worst' '0,89
KERKSTRAAT 14 - TELBF."2102

D

GEVR. MEISJE voor d.
en n. Goed salaris. Moei
beslist lief zijn voor kin-
de', eu. Br. nr. 3406 bur.
Zandv. Courant.

Gevr. uitneembare KIN-
DERWAGEN. Kostverlo-
renstraat 66c.

Meisje b.z.a. als HUISH.
HULP v. dinsd., woensd.,
donderd. en zaterd.m., in-
tern. Br. nr. 3404 bur. Z.C.

B.z.a. voor seizoen
ZINGENDE KELNER

Internat, repertoire. Br.
nr. 3401 bur. Zandv. Crt,

Weg. huw. der tegeaw.
gcvr. HULP i.d. HUISH.
Prett. werkkring. Goed sa-
laris. Mevr. Kooijman,
Brederodestraat 10.

H. DE JONG, tegelzetter.
Van Lennepweg 27
Voor alles in

Wand- en Vloertegels

TE KOOP: Heinkel scoo-
ter z.g.a.n., platenwisse-
laar in luxe kast, washok
m. wringer en Vliezo trap.
Tolweg 39.

WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort

Aang. 4 kamers, keuk.,
badcel. Gevr. 5 a 6 krs.
J. M. Kruyswijk, Cura-
caostraat 77-1.

Gevr. eenv. KAMERS of
GED. WONING d. gez. m.
4 k. liefst v, 16juli-15 aug.
evt. juli of woningruil.
T. G. Brandsma, Pr. Mar-
grietstr. 15. Diemen.

Wie wil vacantie door-
brengen in 't Gooi? Voor
de mnd aug. aangeb. gr.
huis in centr. v. Bussum
in ruil v. een huis aan zee.
Br. nr. 3405 bur. Z. Crt.

GEVR. juni en juli of half
juni-half aug.: Ie maand l
zitk. en 2 p. sl.k. en k.;
2e mnd 2 2 p. sl.k. meer.
pl.m. ƒ 600,—. Snapper,
Kerkstr. 100, Amsterdam

AANGEBODEN voor per-
manent: ZIT-SLAAPK.
Br. nr. 3407 bur. Zandv. C.

Te huur voor kl. gez. ZIT-
en SLAAPK., str. w. m.
keuk. v.a. 15 mei. Telef.
3335. Huisman, Zandvoort-
selaan 64huis.

TE HUUR/: LUXE AUTO
zonder chauffeur.
A. J. v.d MooJenstr. 54rd

Te koop gevraagd

Vrij huls
Leeg te aanv. Koopsom
van ƒ 16.000-ƒ 18.000.
Br. nr. 3403 bur. Z. Crt.

HUIS te koop gevr. voor
geldbel., ook die welke ge-
restaur. moeten worden.
Br. nr. 3402 bur. Z. Crt.

Even langzaam lezen
Bouclé tapijt ƒ 4,95
Jabo tapijt p. m. .. ƒ 5,95
en gratis leggen.
Heemeijer, Van Ostade-
straat 7a, telefoon 3116.

TE KOOP: Enige percelen
met en zonder garage;
2 percelen met woningruil
Amsterdam.
Bungalows en Flats, dade-
lijk te betrekken.
MAKELAAR W. P A A P
Hogeweg 17 Telef. 2965

Te koop: OPKLAPBED
m. eiken omb. K. Door-
manstraat 8-1, tel. 3347.

Te koop aang. PICK-UP
met 10 platen ƒ 50, z.g.a.n.
Haltestraat 75.

TE KOOP: kozijn niet
opensl. ramen, 2x2 , plus
kozijn l x l m. Te zien:
Hogeweg 48.

K I S T E N voor 13 mud
kolen a ƒ 20 per stuk. Ook
kisten v. verhuizingen en
emigratie. Helgering Zand-
voortselaan 39, telef. 2937

Te koop: OPKLAPBED
m. ombouw, 3-delig bed
en kussens. Dr. Mezger-
straat 24, tel. 2178.

Wegens overcompleet aan-
geb. uitschuiftafel, 4 stoe-
len, tafelkleed, schemer-
lamp. v. Lennepweg 40-3.

Ant.stoel Voltaire 125,-
Ant. mahonie ronde

tafel ƒ 165,-
Gebeeldhouwde eiken

zilver kastje ƒ 42,50
Fr. bijzettafeltje 27,50
Fr. ovaal spiegeltje 2.50

Jeanne C. Doorman
„Eigen sfeer" - Kunst,
Antiek, Curiosa, Kleine
Houtstr. 113, Haarlem.

Telef. 11S18

Openbare Bibliotheek
Brugstraat 15

Wijziging uitleentijden:
Zaterdags:

Volwassenen van 4 tot 6 uur
Jeugd van 2 tot 4 uur

Onze matrassenfabrikant bestaat 75 jaar. Bij deze
gelegenheid kunnen wij U een bijzondere aanbieding
doen:

Binnenveringmatras 80 x 190
met zomer- en winterkant. 15 jaar garantie.

Divanbed 80 X 190, 15 jaar garantie

samen f 95.—
Bij aankoop GRATIS

l pers. moderne deken ter waarde van ƒ 21,—

Beddenmagazijn W. H. Kemper
HALTESTRAAT 21 - TELEF. 2119 en 2344

STICHTING CULTURELE KRING 'T HELM

Vrijdag
9

mei

Theater Monopole - 8.15 uur

BERNARDINE
Blijspel in 10 taferelen door het Nw. Ned. To-
neelgez. 20 medewerkenden o.m. Andrea Dom-
burg, Ellen de Thouars, Frans Vasen, Ton Ver-
wey, Jurg Molenaar, Ger Smit.

Kaarten a ƒ3 (b.i.) op dag v.d. voorst, a.h. theater
tijd. plaatsbespr. (11.30-12.30) en 's av. v. aanv.

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

VRIJDAG 2, ZONDAG 4 en
MAANDAG 5 MEI, aanvang 8 uur

'n Echte Parisienne
In technicolor
Brigitte Bardot, Charles Boy er, Henri Vi-
dal, Nadia G-ray en Michel J. Boivrond.

Ondeugend en charmant, vrolijk en ...... zéér
pikant, 'n Storm in een glas champagne.
Toegang 18 jaar.

ZATERDAG 3 MEI, 9.15 uur
In verband met de dodenherdenking pre-
senteren wij deze avond om 9.15 uur de
indrukwekkende film:

Terug uit de hel
(To heil and back)

Wide-screen en in technicolor. 14 jaar.
Audy Murphy, Marchall Hompson, Charles
Drake.

DINSDAG 6 en WOENSDAG 7 MEI, 8 uur
Cinemascope Color de luxe

Eiland in de zon
(Island in the sun)

James Slason, Joan Fontaine, Dorothy
Daiidrige, Joan Collins. Michel Renme.

West-Indië waar niets in de schaduw maar
alles in de zon gebeurt! Het typerend verhaal
van de eigenaardige moeilijkheden die optreden
bij de rassenscheiding. 14 jaar.

DONDERDAG 8 MEI, 8 uur (slechts l dag)

Narcotica
(A hatful of rain)
Cinemascope In technicolor

Eva Marie Saint, Don Murray, Anthony
Franciosa, Loyd Nolan, Henry Silva.

Vervaardigd met de medewerking van de „Nar-
cotics Squad" der New-Yorkse politie. De lij-
densweg van Johnny Pope, impotent naar
lichaam en geest! 18 jaar.

ZONDAGMIDDAG 4 MEI, 2.30 uur
SPECIALE MATINEE
Roy Rogers, de koning der cowboys in:

Ontmaskering
der veedieven

Gabby Hayes, Smiley Burnette en The
f Sons of the Pioneers. Alle leeftijden



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

Grote keuze PHILIPS draagbare radio's

««««„ .»»»«.»»SCHATTB LORENZ
BLAUPUNKT

In onze nieuwe showroom tonen wij V het allernieuwste

WASMACHINES
'STOFZUIGERS (CENTRIFUGES '
PLATENSPELERS
KOELKASTEN I. KEUR

Electro-tadio-techmsch bureau
BURGEM.
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

ÜLutoxijschool „Laurens"
leidt TSJ op in zo vlug mogelijke tijd. Les ƒ 6,- per uur.

Aanmelden: Zandvooxtselaan 25
Telefoon '3556

Buitengewone aanbieding

NO-IRON poplinoverhemden
Gemaakt van extra fijne popeline _ _ _ _
in wit en lichtgrijs. Alle maten flll T 7,30

Stevige washandjes
in frisse kleuren tlll 4 VOOr 98 Ct

Fleurige katoenen stoffen
voor kmderjurkjes en zonnepakjes V.3.. f 1,98

„DE WOLBAAL"
HALTESTRAAT 12a - Telef. 2099

DE VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLEM H3N
OMLIGGENDE GEMEENTEN

helpt U
ALS OVERHEIDSINSTELLING

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet

inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-

kehers) aan het Kennemer Financierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

Costuums
De nieuwste modekleuren in l en 2 rij model
Zuiver wollen kamgaren o.a. ƒ 119,—

Blazers
De grote mode van het jaar ƒ 39,—

WEEKENDERS en SPORTHEMDEN
in een ruime keuze. De nieuwste dessins en
vlotte modellen van ƒ 10,90 tot ƒ 19,75

Wij brengen XJ een pracht collectie in
REGENJASSEN
AUTOCOATS
OVERHEMDEN
DASSEN
ANKLETS
SOKKEN
SLIPOVERS
KHAKI PANTALONS
SHORTS
JACKS
enz. enz.

i, de Boer
KERKSTRAAT 20
De specialist voor
herenkleding en
herenmode

WIST U
dat 20% korting op alle
stooxngoederen perma-

nent wordt gegeven,
indien U deze brengt
en haalt in ons filiaal.
KERKSTRAAT 26

Chemische wassen:
en ververij

KEYSER
Telefoon 2653

Exclusieve sortering

BAD-
TASSEN

NIEUWE COLLECTIE
ZONNEBRILLEN!

Drogisten]

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7 * telef. 2327

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, HU-
legom, telef. K 2520-5116.

voor kleine en grote ver-
huizingen door geheel
Europa. Haarlem ,Rozen-
straat 13, tel. 12525-20020.

Wat voor feest of partij?
Alles verhuren «tj!
Glaswerk, porcelein, bestek-
ken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker, telef. 2164

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten taestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

Laat uw hond door een
erk. trimmer PLUKKEN
of SCHEREN. Spee. aan-
bevolen door h.h. doktoren
Ook aan huis te ontbieden.
G, WALMAN, KI. Hout-
straat 34, Haarlem, tele-
foon 02500-14303.

ADVEBTEEBX
in de

ZANDVOORTSE COURANT

Erkende
AUTORIJSCHOOL „ZANDVOORT"

Autorijles
17 Verhuur van Opeis Rekord

zonder chauffeur
THORBECKESTRAAT
Telefoon 3283

Vooral bij brood is KWALITEIT belangrijk

Kwaliteit speelt bij alle artikelen
een grote rol.
Maar bij brood Is dat een hoofdrol !

Want kwaliteitsbrood geeft u het volle aantal
voedingsstoffen dat u juist nu zo hard nodig heeft!
Kwaliteitsbrood is ook altijd smakelijker, malser!

Laat u daarom eens zo'n kwaliteitsbrood
aanreiken door de V & F verkoper.
Hij komt practisch huis aan huis, elke dag
op hetzelfde tijdstip en hij zal u daarom voortaan
ook gaarne voorzien van V & F's kwaliteitsbrood:
30 % beter dan gewoon brood!

en

franken

KWAUTE1TS-
bakkerijen

Kwaliteitsbrood is altijd
de voordeligste en

beste voeding!

EXTRA AANBIEDING:
SCHUIMRUBBER-
MERK-MATRASSEN
in damasttijk, l persoons f ||0,-

Verder alles van
SCHUIMRUBBER en SCHUIMPLASTIC

SCHUIMRUBBERHUÏS
KLEINE HOUTSTRAAT 120, HAARLEM
TELEFOON 1798S

de nieuwste
modellen

BROSSOIS
SCHOENHANPEL
Grote Krocht

A s. zaterdag

250 gr. Nootgalettes voor f 0,75
8 harde Zandtaartjes voor f 0,70

Probeerde ook U reeds onze specialiteit:

Gevulde Koeken en Cano's
Deze zijn van een bijzondere kwaliteit en
iedere dag vers!

Vraagt onze bezorgers
naar deze speciale aanbiedingen!

Fa. H. van Staveren
Zeestraat 48 - Telefoon 2684

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko, telefoon 2424

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

Verboden toegang
voor de zon
(in uw ogen) door een met
optisch verantwoorde sonne-
'bril. Waag uw ogen er niet
aan, want uw ogen zijn alleen
het beste waard!

Brillcnspecialist

LOOMAN
Mi. opticien
Erkend fo-ndsleveranciei

.Haltestraat 5 * Telefoon 2174

mant GEHEEL
Henk Schuilenburg
Gr. Krocht 5-7, tel. 2974=

An»ex CABARET EXTASE
Zandvoort

Set gehele jaar geopend

Gedurende de maand mei
dagelijks 's avonds 8 uur:

Het Italiaanse dans' en
showorJcest van

Pietrp Podelli
en zijn solisten

Afgewisseld door een
cabaretprogramtna net
internationale" artisten

*
ZONDAGS MATINEE

met volledig avondprogramma

*
DINSDAG 6 MEI:
gereserveerd uitsluitend voor
K.N.M.B.-congressisten. ,

MEUBEISTOFFEERDERIJ
Fa L. BALLEDUX en ZONEN
Vraagt U ons eens vrijblijvend
monsters meubelstoffen en prijsop-
gaaf voor het opnieuw stofferen
van uw meubels of bankstellen.

Haltestraat 27-29, telefoon 25SS
Math. Molenaarstraat 6, tel. 3759

Zomerstoffen
per meter

Tafelkleedjes
Gekleurd

Kindersokjes
Grêpe nylon, katoen en wol

Lakens
en slopen

NOTTEN
„DE KAMPIOEN"

Haltestraat 59, telefoon 3398

Board

„HOBOPLEX
Telefoon 3346 STATIONSPLEIN 13—15

(parket
Vloeren ( p v c tegelg

_, , ( zachtboard
Plaionds f Polycei

PHILIPS
RADIO en
TELEVISIE

een bron van geaelligheid
voor IEDEREEN!

PHILIPS Televisie compl. geplaatst
ƒ 198,35. Restant in termijnen van
ƒ 45,— p.m.
Uw oude Radio neeft inruilwaarde.
Bestel^ heden by ons tTw toestel. Wij zorgen voor 'n prima ontvangst

RADIO TELEVISIE SPECIALIST

Erkend Philips serui«edeaZer
voor radio en televisie

F. H. Penaat
Kostverloienstraat 7 - Telef. 2534

Beter en voordeliger l
is het devies van

SLAGERIJ BURGER
DEZE WEEK:

750 gr. FIJNE RIBLAPPEN
750 gr. door. RIBLAPPEN

f 3,10
f 2,68

100 gr. Berlmer 7Q é
100 gr. ham" samen.. *•**•»

100 gram -lever
100 gr. pekelvlees

_*cï

Magere varkenslappen
500 gram 2,58

Vark.fricandeau 500 gr. 2,68
Varkenscarb. vanaf .. 1,98

Doorregen varkenslappen
500 gram f |,19

Echte Limburger
biaadworst, 500 gram f|,95

Biefstuk tartaar 250 gr, 1,10

Heerlijk kalfsvlees
Lappen, 500 gram ƒ 1,98
Fricandeau, 500 gram ƒ 2,20

Voor soep
Org. mergstaafjes p. st. 0,25
Kalfsvl.beentjes, 500 gr. ƒ 0,30

Rundvlees
BOSBIEF
LENDE
ENTRE COTE
STAARTSTUK

2,65
500 gr.

Lamsvlees
Bout, 500 gram 2,65
Carbonade, 500 gram ... 1,68
Lappen, 500 gram ... . 2,40"

woensdag en /donderdag
500 gr. gehakt, h.o.h. |,JO

100 gr. Sake.
100 gr. Pork, samen

U KOOPT IN BEN KLASSEZAfAK

Gebr. Burgers slagerijen
HAARLEM - AMSTERDAM

ZANDVOORT, HALTESTBAAT 3, TELEFOON 2094

Elke fijnproever
prefereert: wiinAn ATIWljlieil GH

ZEESTRAAT 44
KERKSTR&&T 9

- TELEFOON 2254
- TELEFOON 2150



Inwoners van Zandvoort
Het 50-jarig bestaan van de Z.H.V. mocht niet on-
gezien voorbij gaan; dit moest gevierd worden.

De feestcommissie is er in geslaagd om een zeer
aantrekkelijk programma samen te stellen. Dit vindt
U elders op deze binnenpagina's afgedrukt.

Wij vragen alleen van U de medewerking, om
dit feestprogramma te doen slagen, door het bezoeken
van de diverse evenementen, die op de verschillende
avonden plaatsvinden.

Komt in grote getale; dat om uw instemming te
doen blijken met deze feestweek. Een programma
voor „Elck wat wils" is samengesteld.

Doet U ook mee aan de weegwedstrijd? Dit is ge-
heel kosteloos ,wat nog nimmer is geschied.

Een keur van prijzen kan U ten deel vallen.
Ik hoop dat het weer zijn medewerking zal ver-

lenen, zodat dit voor U geen beletsel zal zijn de eve-
nementen bij te wonen.

Ook in de Grote Krocht, Haltestraat, Kerkstraat
en omgeving zal de verlichting weer branden, uit-
gebreid met^drie erepoorten in het centrum van het
dorp.

Bewonder de diverse etalages in het dorp, die
er als altijd goed verzorgd uitzien, maar nu vooi
deze week speciaal uw aandacht vragen.

Ik zeg U, namens bestuur en leden, dank voor het
vertrouwen dat U in de Zandvoortse winkeliers stelt,
en ik hoop, dat in de toekomst de leus „Koopt op
Zandvoort" nog krachtiger mag worden en blijken.

H. HILDERING
Voorzitter Zandvoortse Handelsvereniging

Programma
der feestelijkheden
WOENSDAG 30 APRIL
(Programma Oranjevereniging)

8 uur: Vlaghijsen op het Raadhuisplem.
10 uur: Aubade op Raadhuisplein door de schooljeugd
18 uur: Vlagstrijken op het Raadhuisplein
20 uur: Concert door de Zandvoortse Muziekkapel,

om 21 uur onderbroken door feestelijke in-
gebruikstelltng van de feestverlichting door

- burgemeester mr. H. M. van Fenema.

DONDERDAG l MEI

13 uur: Kranslegging oud-bestuursleden
15-17 uur: Receptie in Hotel C. Keur, Zeestraat.

VRIJDAG 2 MEI

20 uur: Raadhuisplein: Optreden van de Accordeon-
vereniging „Zandvoort", Zandvoorts Man-
nenkoor en Zandvoortse Muziekkapel.

ZONDAG 4 MEI

20.15 uur: Concert Zandvoortse Muziekkapel. In. de
pauze optreden van de folkloristische dans-
groep van „De "Wurf".

MAANDAG 5 MEI
(Programma m samenwerking met de Oranjever-
eniging).

8 uur: Vlaghijsen door de padvinderij op het Raad-
huisplein.

10 uur: Muzikale rondgang door de Zandvoortse Mu-
ziekkapel.

14 uur: Gecostumeerde optocht met medewerking van
de Zandvoortse Muziekkapel en de Haarlemse
Padvinders Drumband.
Route: opstellen Herenstraat 13.30 uur.
Grote Krocht, Koninginneweg, Kostverloren-
straat,. Haltestraat, Kerkstraat, Thorbecke-
straat, Hogeweg, Grote Krocht, Raadhuis-
plein.

18 uur: Vlagstrijken door de padvinderij op het
Raadhuisplein.

20 uur: Concert door het Tirolerorkest „De Alpen-
roos" o.l.v. Jos Witjes.

DINSDAG 6 MEI

11 uur: Aanvang congres K.N.M.B.
17 uur: Ontvangst ten Raadhuize congressisten.
21.30 uur: Vuurwerk voor Hotel Bouwes.

WOENSDAG 7 MEI
19.45 uur; Gymnastlekdemonstratiês door O- S. S.,

waaraan ook meewerkt de turnkampioene
van Nederland Bep Drommel.
Daarna Judo-demonstraties door Sport-
school Buchel.

DONDERDAG 8 MEI
14.00 uur: Cabaretvoorstelling voor ouden van dagen

in „Zomerlust".
17.00 uur: Hondenshow op het terras van hotel Bou-

wes. Opstellen op de rotonde.
20.15 uur: Concert door Zandvoorts Gemengd Koor,

De stem des Volks en de Zandvoortse Mu-
ziekkapel.

VRIJDAG 9 MEI
20 uur: Concert door de Tirolerkapel De Alpenjagers

o.l.v. Wil van Bakel.
In de pauze wegen van winkeliers voor de
weegwedstrijd.

ZATERDAG 10 MEI
15 uur: Brandweer demonstratie door de Zandvoortse

brandweer bij hotel Bouwes met mede-
werking van de Buurtvereniging „De Wurf'.

"̂ "•̂ ^^^^^^^^«••̂ •̂•••••î B^M^BMBMMMBB

Deelnemers aan de

E. DE BOER
HERENKLEDING

Kerkstraat 20, telefoon 3136

I. S. DIKKER
„DE WAAG"
Haltestraat 40, telefoon 2078

TEXTIEL en CONFECTIE

B. BOSMAN
Kerkstraat 22, telefoon 2126

BANKETBAKKERIJ

P. J. BOUWMAN
Oranjestraat 7, telefoon 3169

DROGIST EN
PARFUMERIE-ARTIKELEN

WIJNHANDEL

BROKMEIER
(J. A. C. Goos)
Haltestraat 50, telefoon 2002

GEDISTILLEERD

BROSSOIS
Grote Krocht 13, telefoon 2106

SCHOENEN

A. BURGER
Haltestraat 3, telefoon 2994

SLAGERIJ

C. J. BRUIJNZEEL
Haltestraat 6, telefoon 2838

BAZAR „JUPITER"

F. G. S. HAMERS
Kostverlorenstraat 34, tel. 2856

WIJNHANDEL

„HILDERING"
(H. Hildering)
Kerkstraat 23, telefoon 2107

PARFUMERIE BIJOUTERIE

KERKMAN & LOOS
Haltestraat 16, telefoon 2473

VISHANDEL (W. Loos)

J. KROON
„DE VEENENDAALSE"
Haltestraat 55, telefoon 2839

TEXTIEL

C. KUYPER
Redactie „Zandvoorts Nieuwsblad"

Telefoon 2472 - Postgiro 310592

L. E. G. DE LEEUW
Haltestraat 39, telefoon 2810

STOMEN-STOPPAGE (O.H.C.S.)



weegwedstrijd

E. LOOS
Haltestraat 35, telefoon 2131

SPORTHUIS „ZANDVOORT"

DE SIERKAN
(Heer Buurland)
Kerkplein l, telefoon' 3*17

MILKSHAKE EN
ICE CREAMBAR

IL I. C. NOTTEN
„DE KAMPIOEN"
•Haltestraat 59, telefoon 3398

MANUFACTUREN

F. H. PENAJLT
Kostverlorenstr. 7, telef. 3534

TELEVISIE-RADIO

D. PETROVITCH
Kerkstraat 10, telefoon 2493

BAR-BODEGA

WASSENAAR
Kerkplein 8, telefoon 34EO

SPECIAALZAAK IN BEDDEN,
DEKENS en
HUISHOUDTEXTIEL

P. WATERDMNKER
Kosterstraat 5, telefoon 3713

„ZOMERLUST"

C. SCHAAP
Swaluëstraat 9, telef. 2418

BAZAR „HET WONDER VAN
ZANDVOORT"

H. WEBELING
Kleine Krocht 2, telef. 3717

SIGAREN- en
SIGARETTENZAAK

Reglement
weegwedstrijd

P. SCHAAP
Haltestraat 36, telefoon 2215

COMESTIBLES

C. I. v. SCHEERS
Oranjestraat 9, telefoon 2894

SIGARENMAGAZIJN „CORONA'
SOUVENIRS

van de deelnemende winkeliers,
leden van de
Zandvoortse Handelsvexeniging

, l. U moet raden naar het juiste gewicht van de ge-
zamenlijke winkeliers van wie de foto's In dit blad
zijn afgedrukt.

2. Deze winkeliers worden gewogen op vrijdag
9 mei 1958 's avonds plm, 8.30 uur in de muziek-
tent op het Raadhuisplein, alhier.

3. Mocht het juiste gewicht niet geraden worden,
dan komt in aanmerking diegene, die het dichtst
bij het aantal kg is.

4. U moet het formulier, dat in dit blad voorkomt
gebruiken om het juiste (gezamenlijke) gewicht
te bepalen en deponeren in de daarvoor bestemde
bus bij de winkel „One Hour Cleaning Service",
Haltestraat 39.

5. U kunt het formulier inleveren tot en met
7 mei 1958 (woensdag) tot 80 uur.

6. Bij meerdere goede inzendingen bealist een loting
die door de politie zal geschieden.

Prijzen:
1. Ie prijs: ELECTRISCHE EDY WASMACHINE
2. 2e prijs: DAMES-, HEREN-of KINDERRIJWIEL
3. 3e prijs: DRAAGBARE RADIO (voor binnen- en

buitenshuis)
4. 4e prijs: „BRABANTIA" STRIJKPLANK, MOU-

WENPLANK en KRUKJE + ELECTR. STRIJK-
IJZER.

5. 5e prijs: „TOMADO" ELECTR. KOFFIEMOLEN
6. 6e prijs: NEST PANNEN (5 stuka)

| 7. 9-DELIG THEESERVIES in Branbants bont
8. 8e prijs: GEKLEURDE LUXE BIERGLAZEN

(C stuks in dooB).-

6 mei vuurwerk
Het eerste vuurwerk van
dit seizoen zal worden af-
gestoken ter gelegenheid
van het KNMB-congres en
het halve eeuwfeest van de
Zandvoortse Handels Ver-
eniging op dinsdag 6 mei
te 21.30 uur voor Hotel
Bouwes.

Programma
Congres K.N.M.B. 1958
Dinsdag G mei

11.00 uur: Opening, waarna begroeting van het con-
gres door de voorzitter van de afdeling
Zandvoort. de heer H. Hildering.

11.15 uur: Jaarrede van de voorzitter van de
K.N.M.B., de heer P. G. v. d. Weele.

12.15 uur: Lunchpauze.
14.00 uur: Hervatting congres met een rede uit te

spreken door de hoogedelachtbare heer mr.
G. B. van Walsum, burgemeester van Rot-
terdam, over; „Mlddenstandsaspecten bQ
het gemeentebeleid".

15.16 uur: Rede, uitgesproken door de heer mr. N. J-
van Ettinger, directeur van het Bouw-
centrum te Rotterdam, over: „Het am-
bacht, kwaliteitsverbetering en toelevering,
mede gezien in het licht van de ontwikke-
ling der Euromarkt".

17.00 uur: Ontvangst door de Gemeente Zandvoort op
het Raadhuis.

19.SO uur: Bondsdinèr in Hotel Bouwes.
22.00 uur: Internationaal cabaretprogramma met ga-

legenheid tot dansen.

Mededelingen
Gfecostumeerde optocht

Aan de gecostumeerde optocht, welke op 5 mei wordt
gehouden, kan iedereen meedoen. Uiterlijk tot 3 mei
kunt U zich hiervoor opgeven bij een van onder-
staande adressen.

Handeiishow

De hondenshow, welke plaats heelt op 8 mei op het
terras van hotel Bouwes onder het motto: „Wie heeft
de best verzorgde hond?" staat uitsluitend open voor
voorgeleiding van de dieren door kinderen, zowel
schoolgaande als de allerkleinsten.

Zij behoeven heus niet met een echte rashond t«
komen. Ook „vullisbakkenras" is daar hartelijk wei-
kom, mits de dieren maar goed verzorgd zijn. Fraaie
prijzen zijn er voor beschikbaar. Ook hiervoor kunt
U zich tot uiterlijk 3 mei opgeven en wel bij 4« on-
derstaande adressen (óók voor de optocht):

I. Dikker, modemagazijn „De Waag", Haltestraat 40;

L. E. G. de Leeuw, One Hour Cleaning Service, Halte-
straat 39;
C. Schaap, magazijn „Het wonder van Zandvoort",
Swaluëstraat 9.

En nu hopen we maar op mooi weer en op aller
spontane medewerking, dan zal het een. daverende
feestperiode worden. En denkt U er vooral om: met
ingang van 30 april elke dag de vlaggen uit, uitge-
sonderd op zaterdag S mei, in verband met de nn,-
tlonale herdenkingsdag op welke dag geen feestelijk-
heden plaats vinden.

ïnvulbiljet
Weegwedstrijd Z.H.V.

TOTAAL GEWICHT

Naam:

Adres:

kg

Woonplaats:

Inleveren bij: Haltestraat 39 (One Hour Cleanmg
Service) in de bus naast de-winkel tot 7 mei 1958,

59e jaargang no. 35 - Verschijnt dinsdags en vrijdags- Opgericht in 1900

20 mir.

-,i
\

Redactie en" ' * -!

Administratie':,,̂ ZMIBVOOOTSE CDU
Telefoon 2135
Giro 523M4

Advertentieprijs:
12 et' per mm h»ogte

voor ZANWQORT, BBNTVELD'en AERDBNHOUT
-o-t'.

UITGEVER: I3S DE JONG, GBRT^NBACHS DRUKKERU, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— pet jaar
Per post ƒ 7,-; buitenland ƒ 8,-
Losse exemplaren 10 ceni
Girorekening 523344 t.n.v. Us de Jong
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

•y
tft

Dodenherdenking 1958
Met het zingen van het lied „In God rust mijne ziele" van Jacqueline
E. van der Waals op muziek van Julius Röntgen, door het Zandvoorts
Christelijk kinderkoor, werd de sfeer gekentekend, waarin zich de 13e
dodenherdenkingssamenkomst afspeelde in Monopole op zaterdag 3 mei.

Ofschoon al jaren terug hier en daar i
de, mefting geuit is dat de herden-
king van hen, die voor onze vrijheid
vielen, min of meer aan het afslijten
is en het gevaar loopt — God betere
het — routineplechtigheid te wor-
-den, ontkomt men niet aan de in-
druk dat het wel degelijk zin heeft
de doden te eren en hen in stilte en
ingetogenheid te gedenken. De uiter-
lijke entourage mag misschien zwe-
men naar gewoontevorming, de in-
tentie blijft nieuw en zelfs schrij-
uend actueel

Bijzonder opvallend was deze keer
de deelname van de jeugd, die dit-
maal ook in grote getale <m met
bloemen mee liep in de stille tocht
naar het monument in het Vijver-
park.

Het r.k. kerkkoor „St. Cecilia"
zong onder leiding van <le heer A.
Goossens „De profundis clamavi ad
te, Domine" en „Parce Domino" na
een korte rede van onze burgemees-
ter.

Aan dit' woord van mr. H. M. van
Fenema ontlenen wij het volgende:

Het is goed, voor het houden van
de stille tocht zich te bezinnen op
het offer en de betekenis van het
offer, dat gebracht is door talrijke
landgenoten, die slechts één gedach-
te .hadden: hun medeburgers te ont-
trekken aan de tirannie en het ruw
geweld der bezetters. Burgemeester
Van Fenema richtte zich ook en
speciaal tot de jongeren, die naar
de. inhoud van dit herdenken vra-
gen Wordt de jeugd jwel ge-

^ inspireerd-ldböÈ* deze^jaarlijks'iteïy g-
"~ kerende,samenkomsten en kan zij er

de zin van begrijpen? Dit is moge-
lijk, "wanneer wij — aldus mr. Van
Fenama — steeds voor ogen houden
dat de dood telkens een nieuw be-
ginnen is en een opgaan tot de uit-
eindelijke volmaaktheid Gods. Daar-
om moet het herdenken van de do-
den ook niet gescheiden worden van
de blijdschap der bevrijding. In we-
zen bestaat er tussen beide begrip-
pen geen afstand en de burgemees-
ter gaf de suggestie om aan het be-
gin van de bevrijdingsdag de doden
to herdenken. Zij horen er bijl Zo
komt het verband tussen het offer
en het doel daarvan meer tot z'n
recht. En dan wordt de 5e mei niet
slechts een herdenking van de be-

i vrijding, maar van de vrijheid zelf.
Opdat wij er steeds aan mogen den-
ken dat de vrijheid is een diep in
ons hart verankerde kracht, zoals
zij was voor hen, die hun leven er
voor hebben geofferd.
De samenkomst werd besloten met
het zingen van het Ie en 6e couplet
van het Wilhelmus.

Bij het monument zong het Zand-
voorts mannenkoor „Requiem aeter-
nam" van Peter Cornelius en „Do-
mine salvam fac Reginam" van A.

de dag verschoof" naar de 3e mei.
Wat bezwaar kan er zijn om juist
deze stille en wijdingsvolle plechtig-
ieid op zondag te houden?

En een. andere kritiek betreft de
,twee minuten stilte". Triest is het
dat tijdens deze luttele minuten op
verschillende plaatsen niet de volko-
men stilte in acht werd genomen. In
onze eigen omgeving hebben wij
door de tastbare stilte heen het ge-
rucht van naar elkaar schreeuwende
kinderen gehoord. Waarom houdt
men .z'n kinderen niet binnenshuis
m de avond van, de dddenherdenking
en voedt men ze niet op in eerbied
voor de gevoelens, va^ hun mede-
mensen. (Verslagg.)

Aanbesteding busbaan
Dinsdagmiddag had ten raadhulze
ten- aanbesteding plaats voor de
aanleg van een busweg over de
voormalige trambaan, gelegen tus-
stuv de Koninginneweg en de Haar-
Icmmerstraat.

Er kwamen negen biljetten bin-
nen. De laagste inschrijving was
van de fa. G. Hulsebosch te Bloe-
mendaal voor een bedrag van
f 24.480. De fa. Bruisschaart Witte
uit Driehuis schreef met ƒ 34.440
het hoogste bedrag in. De gunning
werd aangehouden.

Turnen tegen Noorwegen
De in Zandvoort woonachtige turn-
ster Bep Drommel, turnkampioene
van Nederland, is na afloop van
een gehouden selectiewedstrijd
opgenomen in een ploeg, die op
zondag 25 mei a.s. op de Sonsbeek-
weide in Arnhem zal uitkomen te-
gen de damesploeg van Noorwegen.

Bep Drommel moest de derde en
vierde plaats met 37,65 pt. delen
met de jeugdkampioene van Ne-
derland, Lieneke Majolée.

Zandvoort heeft e&n drukke week achter de ruy. Dagen
van lui&teren naar aubades en toespraken, kijken naar
sportdemonstraties en vuurwerk en meelopen in optooit-
ten. 'Bevrijdingsdag, KNMB-congres en het halve eewo-
!eest van de Zandvoortse Handelsveremymy umgen
hand in hand door de badplaats.
De medewerkers van de Zandvoortse Courant liepen

_ ook mee om U te berichten over een feestvierend dorp.
Het was met gering en om de gebeurtenissen bij te blijven verschijnen
wij vandaag met zes pagina's.

Feest in Zandvoorts straten
Bevrijdingsdag met kinderoptocht en mutóek

Maandag 5 mei, de 'bevrijdingsdag, bracht goed weer, misschien iets
koeler dan "alle'vórige, maar toch een dag, die bijzonder geschikt was
voor de activiteiten, die de plannen- en feestmakers van de Zandvoortse
Handelsvereniging en de Oranjevereniging in combinatie hadden ge-
maakt.

nier te bezingen! De kleine Sara
Witjes ,die verkouden was, jodelde
er niettemin dapper op los. Ze zong
o.a. „Ik hou van de alpen". En dat
moet ook wel als je zo in de zee-
wind van de la,ge landen staat te
zingen!

Even voor de pauze was er een in-
cidentje op het Raadhuisplein. Een
politieman had een jeugdig inwo-
ner van Zandvoort aangemaand zich
van een bepaald punt met z'n brom-
fiets te verwijdt! en. De redelijkheid
van dit verzoek" ontging genoemde
jongeman en hij werd brutaal, zelfs
onhebbelijk. De agent, die overigens
de jongen met tamelijk veel geduld
behandelde, nodigde hem toen uit
maar mee te komen naar het bu-
reau, want verzet tegen de politie
kan nu eenmaal niet getolereerd
worden.

Dit bevel volgde de knaap aan-
vankelijk op, maar op de hoek van
de Oranjestraat en de Grote Krocht
wilde hij er tussen uit met z'n brom-
fiets. Dit nam de agent natuurlijk
niet en een wilde worsteling was 't
gevolg. De jongeman moest echter
het onderspit delven en — geassi-

Giesen. H.W.

Wij vinden (het jammer dat de re-
gering dit jaar niet de unieke gele-
genheid heeft aangegrepen om de
doden op zondag te herdenken, maar

Verantwoording van comité
Het comité „Naastenliefde" zendt
ons de volgende verantwoording van
de ontvangen bedragen.

Saldo 23 april 1958: ƒ 301,40. Ont-
vangen van: G.F.M, ƒ 5; C.M.H.
ƒ 5; E.W.B. ƒ 5; Damclub „Zand-
voort" ƒ 15; N.v.Z.v-R. ƒ 50; J.A.B.
M. f 2,50; C.H.N.V.K, ƒ 5; voetbal-
ver. Zandvoortmeeuwen" ƒ 65,50.
Saldo 7 mei 1958 i 454,40.

Postgironummer Fonds Naasten-
liefde is 9711 Twentse Bank Zand-
voort ten gunste Fonds Naastenlief-

De penningmeester H. F. Hose
Tollensstraat 31, Zandvoort.

Zoals gebruikelijk op nationale
feestdagen, werd onze driekleur weer
gehesen op het-^Raadhuisplein door
de gezamenlijke' padvinderij van
Zandvoort. :'„, -

Enkele iiren It
-ijverige* leden v<
en de Zandvoortse muzlekkapel
door de straten van ons dorp alsof
dit hun dagelijks werk was.

's Middags had de traditionele ge-
costumeerde kinderoptocht plaats.
Wij blijven het jammer vinden dat
het comité — na al verschillende
malen suggesties te hebben ontvan-
gen — deze optochten zo slecht or-
ganiseert.

Het tijdstip van aanvang - 2 uur
— was beter dan andere jaren. De
jury was klaar toen de optocht ten
einde was. Maar de opstelling blijft
verkeerd. Wij hebben vroeger in
een grote stad veel van dergelijke
evenementen meegemaakt, maar
nooit hebben we een stoet zo wan-
ordelijk zien lopen! Dit begint al bij
de start. Nu er ieder jaar een nieu-
we jury komt, hopen we dat deze
een dergelijke gang van zaken eens
— in samenwerking met 't comité
— onder de ogen zal zien. Laten we
veronderstellen dat de stoet zich in
de Tramstraat opstelt, kleine kinde-
ren voorop, de groteren achteraan.
De jury neemt plaats op de vlucht-
heuvel van het Raadhuisplein. Dan
aeeft men van te voren verschillende
strepen, met een tussenbreedte van
pl.m. l meter, over het wegdek ge-
trokken. Is het één kind dat mee-
loopt, dan late men vier kinderen
naast elkaar de stoet openen. Voor
de jury houdt men even sjil en vol-
gen de andere vier. De eersten schui-
ven ,1 meter op. Zijn het paren, dan
lopen twee paren naast elkaar. En
tenslotte komen de groepen aan de
beurt. Zo krijgt men van het begin
af aan een goed overzicht en een
mooie opgestelde,stoet. En de „ster-
ke arm", die in zo grote getale mee-
loopt, zou de onderlinge afstand
kunnen handhaven.

Ofschoon de deelname dit jaar
niet zo groot was, kwamen er toch
weer leuke vondsten uit de bus. In
heel veel opzichten konden wij het
met de jury eens zijn wat betreft

andere oorspronkelijke figuren een
prijs, maar het frappeerde ons toch
dat de jury en bloc de mooiste cos-
:uums het hoogst 'honoreerde.
- Het ,was over -het,algemeen een
genoegelijke middag.̂ die werd opge-,
LUisterd *• door de - Zandvoortse - mu-
aiekkapel en de Haarlemse padvin-
ders drumband. Het toppunt van
feestelijkheid was voor de meeste
kinderen dat zij na afloop allemaal
een ijsje kregen'.

de.

Zingende sneewwmannetje*
„Zandvoorts Jonge Stem" geeft a.s.
zondagmiddag „in Zomerlust een
uitvoering van de kinderoperette
„De sneeuwmannetjes" van Geer-
truida van Vlaederacken.

Wij bouwen
Op l april waren .in Zandvoort 40(
woningen in uitvoering. In de loop
van april kwamen 12 woningen ge-
reed en werd met de bouw, van
twee woningen begonnen. Op l mei
waren 390 woningen in aanbouw.

's Avonds was de blauwe tent weer
bezet en wel door de Tirolerkapel
„De Alpenroos" o.l.v. Jos Witjes.
Het weer was nu echt — nu, ja, la-
ten we er maar voor uit komen

• koud. Daarom viel de belangstel-
ling nog mee. Het moet ons van 't
hart dat er wel eens betere gezel-
schappen in de tent hebben gecon-
certeerd. Nu is het ook wel zo dat
al die Tirolerwijsjes op den duur al-
lemaal op elkaar lijken en worden
ze dan ook nog in een vrij mat tem-
po gespeeld, dan kan het gebeuren
dat men — al kijkend en luisterend
in de gure wind'. — bij zich zelf
verzucht -.„Schiet op, mensen, zet
er wat vaart achter!" De nummers
werden door een der dames van de
kapel aangekondigd en zij hield zo
nu en dan ook nog een praatje te-
gen het publiek. Daarenboven waren
er enkele solisten: Frene Liebauer
en Peter Schafer, welke laatste het
beroemde „Schuttersliesje" veel te
laag inzette en daardoor nogal moei-
te had dit Liesjje op de juiste ma-

steerd door een collega — leverde
de politieman z'n ballorige „arves-
tant" op de Hogeweg af! Een joe-
lende menigte, meest opgeschoten
jongens, volgde de optocht op de
voet!

dmdat et door het publiek nog a
verontwaardigd .werd gereageerd op
het optreden vaïFikiide agenten, aijn
wij ons licht eens gaan opsteken bv
de korpschef. Van mishandeling
door de agenten is geen sprake, hè
merkwaardige is echter dat de eer
ste agent wél gewond werd aan het
gezicht

De jongeman in kwestie heeft ex
cuus aangeboden en kon een poosj
later weer vertrekken. Incident ge
sloten maar het Raadhuisplein
bleek na de pauze nagenoeg verla
ten te zijn omdat de belangstelling
die het laatste half uur gericht wa
op de knokpartij, niet meer wen
opgebracht voor „De Alpenroos". D
dames en heren gingen echter on
verdroten verder met hun program-
ma en voerden nog 'n clown, de heer
Bobo (!), ten tonele. Om half elf
was alles definitief uit, nadat ds. J.
van der Mije, namens het Oranjc-
comitê, bloemen had aangeboden.

lachtofier van de zee
De zee heeft j.l. zaterdagmiddag
laar eerste slachtoffer van dit jaar
;eëist. De 45-jarige arts, J. Wien-
.jes uit de hoofdstad werd, nadat
hij verscheidene malen in zee was
jaan baden onwel en overleed op
iet strand aan een hartverlamming.

De identiteit van het slachtoffer
kon pas m de avonduren worden
vastgesteld, aangezien hij geen pa-
Meren bij zich droeg.

Omgekomen
iij schietoefeningen

Een jeugdige inwoner, de 20-
jarige dienstplichtige korporaal, F.
Paap, zoon van 't raadslid C. Paap,
is j.l. dindsdag tijdens schietoefe-
ningen in het infanteriekamp De
Harskamp om het leven gekomen. •

Korporaal Paap bevond zich met
twee soldaten in een schietkuil. De
mannen waren in de veronderstel-
ing dat de baan veilig was en ver-
heten hun onderkomen. Op dat
ogenblik werd het schieten hervat
met het noodlottige gevolg cat kor-
poraal Paap dodelijk werd getroffen.

De twee andere soldaten bleven
ongedeerd.

Scooter tegen de weg
Maandagmiddag slipte op de Zand-
\oortselaan een scooter. De bestuur-
rtcr liep vrij ernstige verwondingen
aan het hoofd op en werd op advies
•van dokter H, K. van Es naar een
Haarlems ziekenhuis overgebracht.

Watergetijden
H.W.L.W.H.W. L.W. strand

mei berijdbaar
11 9.43 5.- 22.20 17.30 13.30-20.30
12 10.53 6.30 23.28 19.— 15.00-21.30
13

15
16
17

.- 7.30 12.01 20.— 3.30-10.—
0.35 8.30 13.04 21.— 4.30-11.—
1.31 9.30 13.57 22.- 5.30-12.—
2.14 10.— 14.33 22.30
2.48 11.— 15.11 23.™

6.00-12.30
7.00-13.—

Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

In aanraking met politie
Acht jongens aangehouden

het bekronen van de
(deelneemsters). Waar

deelnemers
we echter

bezwaar tegen maken is dat dege-
nen, die het mooist gekleed zijn de
eerste prijs kregen. Voor de ouders
met een ruime beurs is het mogelijk
een costuum te huren, terwijl toch
het zelf gemaakte en de originaliteit
van de uitbeelding de doorslag moe-
ten geven. Wij nemen hierbij de kos-
telijke „kanibalen" en de twee ne-
gertjes als voorbeeld. Deze twee
meisjes en twee jongens hebben met
eigen middelen en veel werk iets
bijzonder grappigs laten zien. Dat
bijvoorbeeld de „Maja-pop" en „De
gelaarsde kat" de eerste prijzen in
de wacht sleepten, is volgens ons
toch niet helemaal juist, want is
het mooie en gehuurde costuum
(hoe fraai het ook is) meer waard
dan het eigen maaksel? Wij be-
twijfelen dat. Inderdaad kregen de
kannibalen en de negertjes en nog

De Zandvoortse politie werd j.l.
maandag gewaarschuwd, dat een
viertal jongelui bezig was in het
clubhuis van het sportpark Duin-
tjesveld in te breken. De politie
slaagde er m de knapen, die af-
kcrnstig waren uit Den Haag, Bre-
da en Winterswijk, aan te houden.
Zij bleken zondagochtend uit een
inlichting nabij Maastricht ont-
snapt te zijn. De drie ontvluchte
knapen kwamen een vierde jongen
— die verlof had — op een station
tegen, die besloot met hen mee te
gaan. Zij bekenden ook een Inbraak
die in de nacht van zondag op
maandag in de consumptietent van
stvandpachter T. was gepleegd. De
buit was chocolade en koek.

De Zandvoortse recherche hield j.l.
vrijdag twee 15-jarige Amsterdam-
se jongens aan, die bekenden twee
bromfietsen te hebben weggenomen
welke achter het restaurant op liet
circuit geparkeerd stonden.

Naar aanleiding van het ingestel-

dc onderzoek werden kort na bo-
vengenoemde arrestatie een 16- en
een 17-jarige jongen in Amsterdam
gearresteerd. Het bleek dat het
viertal nauw met elkaar samen-
werkte en in Zandvoort 7 brom-
fietsen had ontvreemd. Ook in Am-
sterdam werd nog een bromfiets
gestolen.

De jongens kwamen per trein.
naar de badplaats en keerden met
een bromfiets naar de hoofdstad
terug. Enkele ontvreemde brom-
fietsen zijn inmiddels opgespoord.

Flying Junior sloeg om
Vier jongens gered.

J.l. zondagmiddag zijn vier jongens
die m een Flying Junior boot een
tochtje op de Noordzee maakte aan
de dood ontsnapt, toen hun zeil-
bootje omsloeg. Eén van hen, de
13-jarige Reindert Tervooren, wist
zich aan een luchttank vast te grij-
pen en dreef zo naar het strand.

De drie anderen,
Hendrik Tervooren,

de
de

14-jarige
18-jarige

Jaarvergadering brigade
De Zandvoortse leddingsbrigado
komt op dinsdag 20 mei in jaar-
vergadering bijeen. De aftredende
bestuursleden A. Loos, K. Kras en
dokter J. van der Meer stellen zich
herkiesbaar. De secretaresse mevr.
N. Doornekamp-Terol, legt haar
functie neer.

Jan Pieters en. de 13-jarige Lode-
wijk Wiener, van wie er een in de
touwen van de boot verstrikt raak-
te maar door zijn vrienden werd
bevrijd, zagen geen kans om zelf
naar het strand te komen.

De in Amsterdam woonachtige J.
Kramer en A, Sher uit Zandvoort
die het ongeval zagen gebeuren,
begaven zich met reddingsstokken
en lijnen m het ijskoude water en
wisten de jeugdige schipbreu-
kelnigen^ veilig op het strand te
brengen. De jongens die door de
koude waren bevangen, werden per
ziekenauto naar het Sint Elisabeth-
gasthuis m Haarlem overgebracht.
Later in de middag konden zij naar
het ouderlijk huis terugkeren.

Kort nadat het ongeval plaats-
vond vloog een hehcoptère over de
plaats waar de boot was omgesla-
gen. De piloot gooide direct zijn
reclamebord m zee en bleef in de
buurt, totdat do jongens waren ge-
ved.

Sakoï-collecte
Het bestuur van de Samenwerken-
dö Kinderbescherming Organisaties
kortweg genoemd „SAKOR" vraagt
luv aandacht voor het volgende.

SAKOR omvat 65 instellingen en
3000 pleeggezinnen, waar 8000 kin-
deren van alle gezindten een vci-
]t0- onderkomen hebben gevonden.

Kinderen, voor wie gezin en om-
geving niets anders waren dan een
dagelijkse teleurstelling en die zich
bedreigd en eenzaam voelden

Deze kinderen kunnen zich nu
door middel van heropvoeding en
vakopleiding bekwamen voor het
leven dat hen wacht. U kunt hel-
pon dit enorme werk, ten bate van
zoveel bedreigde kinderen voort te
zetten.

In Zandvoort wordt van 12 t/m
17 mei een Sakorcollecte gehouden.
Het bestuur van de samenwerkende
kinderbescherming org. hoopt dat
U de collectebus niet zonder meer
voorbij zult gaan.



K.N.M.B.-congres in Zandvoort

Vergaderen bij de golven
en luisteren naar toespraken, suggesties

en vuurwerkexplosies

Hel KNMB-congres, dat op dinsdag 6 en woensdag 7 mei in hotel Bou-
wes werd gehouden, werd dinsdagmorgen met een kort woord geopend
door de voorzitter van de Zandvoort se Handelsvereniging1, de heer H.
Hildering.
Na zijn begroeting van de deelnemers aan het congres, volgde de jaar-
rede, uitgesproken door de voorzitter van de K.N.M.B., de heer P. G.
v.d. Weele.

's Middags werd het woord gevoerd
door de burgemeester van Rotter-
dam, mr. G. E. van Walsurn, en de
directeur van het bouwcentrum te
Rotterdam, ir. N. J. van Ettinger.

Mr. van Walsum nam de midden-
standsaspecten bij 't gemeentebe-
leid in ogenschouw. Hij gaf o.m.
'n overzicht van de gemeentelijke
bemoeienissen met de middenstand.
Hij wees hierbij op de vakantiere-
geling, de kwestie van de koopavon-
den, aanleg van winkelstraten, ver-
keersvoorzieningen en onteigening.
De belangen van de middenstand
komen bij de besprekingen van de
gemeenteraad tot uitdrukkingen en
er bestaan voldoende garanties,
aldus mr. van Walsum, dat de be-
langen van de middenstand in het

gemeentelijk beleid serieuze aan-
dacht krijgen.

De directeur van het bouwcen-
trum, ir. N. J. Ettinger, richtte de
aandacht in het bijzonder op het-
geen voor de middenstand nodig is
om in de toekomst gelijke tred te
houden. Hij behandelde uitvoerig de
begrippen kwaliteitsbeheersing, auto-
matisering en standaardisatie.

De standaardisatie zal steeds ver-
der worden doorgevoerd en de
dienstverlening van de ambachtsbe-
drijven aan de industrie neemt een
grote vlucht. Tevens wordt de
dienstverlening aan het publiek gro-
ter. Mede doordat de mensen over
meer vrije tijd gaan beschikken,
zullen zij allerlei karweitjes zelf
gaan opknappen. Ambachtslieden
zullen hierbij raad en voorlichting
kunnen geven.

Ir. Ettinger besloot zijn toespraak
met er op te wijzen dat bij de tech-
nische ontwikkeling van de laatste
honderd jaar, de sociale techniek
verre ten achter is gebleven.

De sociale techniek behoort tot
een onderontwikkeld gebied midden
in onze moderne samenleving. De
wereld van morgen zal eisen aan ons
stellen, waarmee wij ons thans reeds
bezig dienen te houden, aldus de
directeur van het bouwcentrum.

*
Om vijf uur werden de congressis-
ten in de met vöorjaarsbloemen ver-
sierde raadzaal van het gemeente-
huis officieel door het gemeentebe-
stuur ontvangen. Tijdens deze ont-
vangst speelde in de blauwe tent op
het Raadhuisplein de Zandvoortse
muziekkapel. Burgemeester mr. H.
M. van Fenema nam als eerste spre-
ker het woord.

Hij begon zijn toespraak met er
op te wijzen, dat niet alleen Rotter-
dam en Scheveningen, maar ook
Zandvoort zwaar onder het oorlogs-

, geweld had geleden en dat ook in
deze gemeente de wederopbouw fors
was aangepakt. Hij zag die weder-
opbouw gaarne bekroond met het
stichten van een pier als recreatie-
oord voor de vele vreemdelingen, die
de badplaats in de zomermaanden
bezoeken. Over de middenstand zei
mr. Van Fenema, dat deze moest
zorgen dat het produktievermogen
in eigen beheer blijft waarbij, zo zei
hij, de overheid een wakend oogje
in het zeil moet kunnen houden. Hij
geloofde niet dat een echec op eco-
nomisch terrein, zoals in het verle-
den nog wel eens voorkwam, meer
mogelijk is. Hij raadde de midden-

stand echter wel aan, waakzaam te
te zijn en de grootst mogelijke zelf-
standigheid te behouden.

Hij wenste de ondernemers initia-
tief, durf en een vooruitziende blik
in de toekomst toe.

De algemeen voorzitter, de heer
P. G. v.d. Weele dankte het gemeen-
tebestuur voor de uitstekende ont-
vangst in de badplaats. Hij wees in
zijn antwoord op de vele moeilijkhe-
den, die de middenstand moet over-
winnen in een veranderde maat-
schappelijke structuur en hij trok
daarbij een parallel met de ontwik-
keling van Zandvoort van een ge-
isoleerde vissersgemeenschap tot
een toeristenoord. Ook hier rrioest
men grote economische moeiïijkhe-
den overwinnen. De middenstand
heeft deze moeilijkheden echter we-

ten op te vangen, zoals zij ook in
groter verband de problemen steeds
weer het hoofd weet te bieden.

De voorzitter van de Zandvoortse
Handelsvereniging, de heer H. Hil-
dering, dankte de feestcommissie
bestaande uit de heren C. Schaap,
Petrovitch en De Leeuw voor de
goede organisatie. Hierbij werden
aan de heer v.d. Weele twee poppen
in Zandvoortse klederdracht aange-
boden.

Na het officiële gedeelte bleven
de congressisten nog geruime tijd in
de raadzaal bijeen.

*
Ter afsluiting van het openbare

gedeelte van de eerste K.N.M.B.-
congresdag werd dan het zo „vurig
verlangde" vuurwerk afgestoken.
Onder grote belangstelling, zowel
van de op het terras verzamelde
congressisten als van het publiek
ter weerszijden van de rotonde
schoot precies half tien de eerste
vuurpijl het luchtruim in. Het feest
was nog bijna niet doorgegaan om-
dat het de gehele vooravond had
geregend. Als vriendelijke geste ten
opzichte van de feestende midden-
standers streek de heer Pluvius ge-
lukkig op tijd de hand over z'n hart.
Het werd helder en dat het koud en
winderig bleef, was geen bezwaar
voor de vuurwerktechnici, üie met
mysterieuze, lichtende lonten heen
en weer liepen en de brand staken
in de stukken en pijlen. Zoals altijd
„deed" de zee het'op de achtergrond

weer goed en zo nu en danj werden
de woelige baren fel verlicht door
spattende regens van vuur en ge-'
kleurde ballen. Bijzonder opvallend
en goed hoorbaar waren de knalef-
fecten, die bij dit speciaal voor de
middenstand afgevuurde spectakel-
\verk optraden. „Horen en zien" ver-
ging de toeschouwers bijkans in de-
ze orgie van formidabel geweld en
rookontwikkeling.

Behalve de talrijke pijlen, die sis-
send en sputterend hun weg omhoog
zochten om na enkele tientallen me-
tels in prachtige sterren en goudcn-
regenstroom uiteen te vallen, waren
er de z.g. grote stukken, die de aan-
dacht trokken. Zo was er een olijk
kwispelend hondje, dat voor een be-
kend sigarettenmerk reclame maak-
te en 'n lustig draaiende molen, om-
geven door diverse zonnen en ko-
mcten. Grillige slangetjes werden
als satellieten in de bolle wind ge-
schoten en zij dreven kronkelend en
kleuren schietend over de daken in
de richting van het dorp. Zilveren
lonteinen verlichtten minuten lang
het strand en de boulevards, zodat
de honderden belangstellenden een
heldere kijk kregen op de activiteit
der vuurwerkmakers aan de zee. En
door dit alles heen blies de felle
westenwind en zetten de mensen de
kraag van hun jas op

Het slotnummer was een met vu-
rige letters geschreven kennisgeving
in telegramstijl: 50 — Z.H.V. —
congres K.NM.B. De bedoeling was
duidelijk: Dit was hét vuurwerk van
en voor de middenstanders, die hun
halve eeuwfeest vierden en boven-
dien gastheren van de congresgan-
gers. Even later zochten de dames
en heren de beschermende warmte
op van de grote zaal van hotel Bou-
wes, waar een groot nachtfeest werd
gehouden.

Woensdag 7 mei werd hoofdzake-
lijk besteed aan het huishoudelijke
gedeelte, zoals het financiële jaar-
vei-slag, begroting 1958 en andere
interne bondszaken.

De dames bezochten in de och-
tenduren de Velzer tunnel en de
Keukenhof.

Na afloop van de vergadering
werden door de congressisten be-
hendigheidswedstrijden gehouden op
het circuit.

^-daagse van gouden ZHV
speelt zich af in het hartje van Zandvoort

De festiviteiten ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Zand-
voortse Handelsvereniging, welke op donderdag l mei met een officiële
receptie in hotel C. Keur waren ingezet, werden vrijdag 2 mei j.l. onder
uitzonderlijk goede weersomstandigheden voortgezet en wel met een
„welluidend concert"' in de blauwe tent op het Raadhuisplein door drie
populaire plaatselijke muziekverenigingen: de accordeonvereniging
„Zandvoort" het Zandv. Mannenkoor en de Zandv. Muziekkapel.

Er was, mede dank zij het fraaie
weer, een grote ,belangstelling toen
het Zandvoorts mannenkoor o.l.v. de
heer B. J. Bijleveldt het program-
ma opende met het Verenigingslied
van Jac. Bonset, een nummer dat
al enige tijd op het repertoire prijkt
en dat er kennelijk nog altijd met
veel animo „uit komt", zodat het er
ook „in gaat" bij het publiek. Hier-
na zong het koor nog een zestal lie-
deren, o.a. La Pastorella van Franz
Schubert, Lc Rossignol van Grétry
en De Bruid van Den Hertog. Dit
programma-onderdeel werd besloten
met het Zandvoorts volkslied in een
bewerking van Hans de Jong. Sym-
pathiek deed het aan dat hierbij, in
tegenstelling tot de beide volgende
programmapunten, , de nummers
werden aangekondigd.
Vervolgens was het de beurt aan de
accordeonisten, eerst de hele Jon-
gen(!) en even later de seniores, die
eveneens met goed in het gehoor
liggende melodieën het publiek een
prettige stemming, trachtten bij te
brengen. Dit lukte'ilvolkomen en het
was vooral de jeugd onder de talrij-
ke toeschouwers, die zich niet onbe-
tuigd liet in bijvalsuitingen!

De Zandvoortse muziekkapel, die
o.l.v. de heer Wildschut eerst alleen
de aandacht opeiste na de pauze,
bracht het daarna in samenwerking
met het mannenkoor tot een alles-
zins lofwaardige prestatie in het
Pelgrimskoor uit de opera Tann-
haüser van Richard Wagner en het
Jagerskoor uit Der Freischütz van
Carl M. von Webe'r.

Jammer was het dat het mannen-
koor in het begin van de avond zon-
der „achterwand" zong, zodat een
groot deel van het geluidsvolume in
de ruimte en het verkeersrumoer
verdween. Bij de laatst genoemde
koorwerken had men deze fout her-
steld en het „klankbord" aange-
bracht, hetgeen een werkelijke ver-
betering bewerkstelligde.

Muziek en dans op zondag 4 mei.
De avond van zondag 4 mei was
aanmerkelijk koeler dan de voor-
gaande, maar toch waren weer veel
belangstellenden aanwezig bij het
concert van de Zandvoortse muziek-
kapel, die deze dagen een bewonde-
renswaardlge activiteit aan de dag
legt. Het Raadhuisplein, dat het cen-
trum mag genoemd worden van de
feestelijkheden, baadde wederom in
het zachte licht van de argeloze

lampjes, die men bij wijze van vro-
lijke decorwerking in de bomen had
aangebracht. De blazers deden weer
hun best, maar zij werden ditmaal
krachtdadig bijgestaan door de jon-
ge virtuozen van het Trommelkorps,
dat aan het einde van de avond fu-
rore maakte met een indrukwekken-
de taptoe, in combinatie met. de Mu-
ziekkapel.

De pauze werd op charmante wij-
ze gevuld door leden van de folklo-
ristische dansgroep van ,,De Wurf",
die verschillende grappige dansen in
oud-Zandvoorts costuum uitvoerden.
Uiteraard werd de legendarische
„Gort met stroop" niet vergeten en
de dames en heren van „De Wurf",
oogstten een langdurig e.n opgetogen
applaus. ,

Tegen half elf werd ook deze dag

besloten, en'na een 'kwartier«lag het
Raadhuisplein er rustig en nagenoeg
verlaten,bij. Slechts de gele lichtjes
herinnerden aan het feit dat er nog
steeds feest in het dorp was.

Sport op het Raadhuisplein
De feestcommissie van de Zand-
voortse Handelsvereniging heeft
kennelijk gedacht1:-Als we een feest
geven voor ons 50-jarig bestaan,
doen we het goed, dan vergeten we
ook de sport niet! En zij had zich
woensdagavond 7 mei • verzekerd
van de medewerking van O.S.S. en
Sportschool Wim Buchèl.

Het prachtige voorjaarsweer had
weer vele belangstellenden naar het
attractie-centrum (het Raadhuis-
plein!) gelokt en toen de jonge
O.S.S.-ers en judoka's onder aanvoe-
ring van het magistrale trommel-
korps via de Grote Krocht naar
het plein waren gemarcheerd, hing
er iets in de lucht van een uitste-
kende avond. Dit voorgevoelen werd
bewaarheid in een prachtig en vlot
uitgevoerd programma van dames,

meisjes en jongens van O.S.S., die
onder leiding van de heer Jagerman
verschillende interessante oefeningen
uitvoerden. In de eerste plaats een
zestal jonge clames, dat beheerste
variaties aan de brug te zien gaf.
Vervolgens was het de beurt aan de
jongens met ritmische oefeningen.
Het tremplin-paaYdspringen, dat
hierna uitgevoerd werd door twaalf
meisjes, was buitengewoon specta-
culair. En daarna beleefde Zand-
voort een primeur: c!e heer Brink
kondigde de eerste uitvoering in Ne-
derland aan van de vrije oefeningen
die tijdens de gymnastiekdemon-
stratie ter gelegenheid van het 90-
jarig bestaan van het Kon. Nederl.
Gymnastiekverbond te Arnhem wor-
den gehouden. Een prachtig schouw-
spel, waarbij de dames achtereenvol-
gens met knotsen en gekleurde lin-
ten werkten. ,
- -Toen 'brak eed «'speciaal program-
mapunt' aan, het optreden van vier

,dames aan de evenwichtsbalk, waar-
bij de nationale turnkampioene, Bep
Drommel, staaltjes van haar kun-
nen gaf. Zij werd eerst nog even ge-
huldigd door de heer C. Schaap na-
mens de Z.H.V., en de heer J. Ter-
mes namens „De Wurf", die haar
bloemen aanboden. De demonstratie,
die onder doodse stilte werd gehou-
den, was uitermate boeiend. Mis-
schien dat Bep Drommel wat meer
souplesse _ toonde, maar de verrich-
tingen van de andere drie dames
bleven zeker niet onder de maat.

De judoka's o.'l.v. de heer W. Bu-
chèl deden weer allerlei behendige
dingen en — evenals enkele maan-
den geleden bij de grote demonstra-
tic in Zomerlust — ontbrak de klei-
ne Rudi ook nu-.niet. De competitie-
speciaal en het principe-judo vorm-
den de hoofdschotel van dit pretti-
gc en gevarieerde optreden, waar-
van de toeschouwers zeker hebben
genoten.

Cabaret, dieren en muziek
Hondse taferelen voor Bouwes

De reeks ZHV-feesten ^ werd don-
derdag voortgezet met een gezellige
middag voor de ouden van dagen in
„Zomerlust". Dit programma werd
verzorgd door de heer en mevr. Rek-
tor uit Bussum, die de gehele mid-
dag de aanwezigen gezellig hebben
bezig gehouden met zang, - voor-
drachten en sketches.

De feestelijkheid werd nog ver-
hoogd door het gratis aangeboden
kopje koffie met gebak, hetgeen er
bij de oudjes even zeer in ging als
het uitgevoerde kleinkunst-program-
ma van het Bussumse duo.

's Middags, na het cabaretpro-
gramma in „Zomerlust" had op het
terras van hotel Bouwes de Jionden-
show plaats. Het was een bont ge-
zelschap, waarbij het woord- rassen-
discriminatie geen opgeld deed!

De heer Huysman, korpschef van
politie, had in de jury zitting geno-
men en wij, die de ongeveer 120
hondjes daar zo bij elkaar zagen,
blaffend, vechtend en nerveus bib-
berend, konden plotseling goed tae-
grijpen dat de politie daar 's zomers
de handen aan vol heeft! En er zijn
er nog veel meer, die altijd los lo-
pen!

Het ging tenslotte om „de best
verzorgde hond" en daarom had
men de zaak grondig aangepakt en

de dierenarts mej. J. W. Hagedoorn
uit Heemstede verzocht als deskun-
dige de, dieren te onderzoeken op
schoonheid en conditie.

Er was van alles bij: raszuivere
exemplaren en diertjes, wier stam-

boek niet zo heel precies meer na te
gaan. was (!), prachtige herders,
bouviers, boxers, terriërs en par-
mantige keeshonden. Voor mej. Ha-
gedoorn was dit alles geen sinecure!
Sommige dieren lieten zich rustig
bekijken en betasten, anderen ech-
ter werden kwaadaardig en grom-
den achter in hun keel en dezen

finges, med.)

. vr„ dr. C.B.B.B. (Kale schutting vraagt
dringend Cata-Bam

BulUnbliti)

Nachtrit van znotorclub
De motorclub „Zandvoort" organi-
seert zaterdag 10 mei a.s. een gro-'

•te naehtrit over een afstand van
'ongeveer 180 km. Het traject gaat'
over goede wegen. Er wordt gere-
den volgens de KNMV-handleiding.

Toneeluitvoering in oktober
In verband ,met de feestelijkheden
van de Zandvoortse Handelsvereni-
ging en het naderende seizoen heelt
het bestuur van de amateurtoneel-
vereniging „Wim Hildering" beslo-
ten de voor a.s. dinsdag 13 mei aan-
gekondigde voorstelling van het to-
neelstuk „De man, de vrouw en de
moord" te verschuiven naar de
maand oktober van dit jaar.

(Adv.)

met
PUROL

„Doe het zelf"
op de Najaarsbeurs te Utrecht

In samenwerking met de Konink-
lijke Nederlandse Jaarbeurs zal de
onlangs opgerichte „Stichting Doe
het zelf, ter bevordering van de,
zelfwerkzaamheid" een tentoonstel-
ling organiseren, die in het kader
van de Najaarsbeurs van r tot en
met 11 september te Utrecht • zal
worden gehouden.

Deze expositie, die tot doel heeft
de Doe het zelf-gedachte U- stimu-
leren, is de eerste nationale mani-
festatie op dit gebied. Zij zal een
beeld geven van de prakti&che mo-
gelijltheden op dit, voor Nederland
nog vrij nieuw terrein.

Een groot aantal binnen- en bui-
tenlandse fabrieken heeft reeds de
wens te kennen gegeven .aan de ko-
mende tentoonstelling, welke in een
aparte hal, namelijk de Julianahal,
zal worden gehouden, met materia-
len en gereedschappen voor de zelf-
werkzaamheid in huis en tuin deel
te nemen.

Dezev landelijke expositie zal be-
halve op de gewone Jaarbcursuren
ook des avonds geopend zijn.

Er zal een nationale „Doe het
zelf-wedstrijd worden uitgeschre-
ven, waarvoor in vrije tijd vervaar-
digde meubels of gebruikavoorwer-
pen kunnen worden ingezonden. De
bekroonde werkstukken zullen tij-
dens bovengenoemde tentoonstel-
ling worden geëxposeerd.

.moesten wel eens door het begelei-
dende baasje, of vrouwtje tot de orde
worden geroepen! Een meisje had

-weinig geluk, toen twee maal ach-
ter elkaar haar hondje, dat 'n heel
wijd halsbandje droeg, aan de haal
ging, toen de dierenarts het beestje
wilde onderzoeken. Een derde keer
heeft ze 't maar niet meer gepro-
beerd. De jongste „voorgeleider"
was een ventje van li/2 jaar en ook
hier was er de nodige „sensatie",
toen „de baas" de ene kant uit wilde
en de hond een heel andere richting
in z'n kop had! Zijn moeder, die
voor de superx'isie aanwezig was,
gaf 't toen ook maar op! Ze bracht
eerst het weerspannige hondje en
daarna zoonlief in veilige haven!

Het was een aardig, en voor
Zandvoort nieuw evenement.

Hier volgen de voornaamste prij-
zen:

1ste prijs voor de algemeen best
verzorgde hond: Johan de Kruyf.

1ste prijs voor de grote honden:
Jan Essenhuys; lste> prijs kleine hon-
den: Madeleine Slaap.

2de prijzen: Tilly Visser (grote
hond); Elsje Schuiten (kleine soort)
Robbie Wind (middelsoort).

3de prijsen: Mia Molenaar (voor
grote hond); Wim Koper (kleine
hond) en Yvonne Troupé (middel-
soort).

's Avonds gingen we maar weer
naar het Raadhuisplein, waar dit-
maal een concert van twee bekende
koren, de Zandvoortse Gemengde
Zangvereniging o.l.v. de heer P.
Broersen en de „Stem des Volks"
o.l.v. de heer Ben Nuyen plaats vond

Het instrumentale gedeelte van de
avond werd verzorgd door de Zandv.
Muziekkapel, die de afgelopen dagen
van geen wijken weet!

Van de uitgevoerde koorwerken
noemen we een bijzonder mooi ge-
zongen Ave Verum van Mozart
(door het Gemengd Koor) en een
tot slot van de avond gecombineerde
uitvoering van de beide koren met
de Zandv. Muziekkapel van „Judex"
uit Mors et vita van Ch. Gounod en
„Gloria in Excelsis Deo" van -van
Zutphen. Het geheel stond onder lei-
ding van Ben Nuyen.

Er was deze keer, ofschoon het
weer zeer behoorlijk was, niet zo
veel belangstelling als anders, waar-
uit de conclusie mag worden getrok-
ken dat met name de jeugd, die
meestal wel goed vertegenwoordigd
is, meer,voelt voor de gijnlo



FAMILIEBERICHTEN

Met grote blijdschap geven wij U
kennis van c|e geboorte van onze
zoon en broertje
ALBERT BERNARD GEORGE

A, Visser
.M. Visser-Koper
Betty
Yvonne
Astrid

Zandvoort, 9 mei 1958
Haarlemmerstraat 43

Heden ging nog geheel onver-
wacht van ons heen na een
kort doch smartelijk lijden,
onze geliefde zuster, schoon-
zuster en tante

CATHARINA KONING
in de ouderdom van 60 jaar.

Dat gij ruste in vrede
Uit aller naam:

E. Koning
Zandvoort, 5 mei 1958
Swaluëstraat 10
De teraardebestelling heeft
donderdag 8 mei plaats gehad
op de algemene begraafplaats
te Zandvoort.

Op 6 mei overleed tengevolge
van een noodlottig ongeval,
tot onze diepe droefheid, onze
lieve zoon, broer, zwager en
oom

FLORUS PAAP
op de leeftijd van 20 jaar.

Uit aller naam,
. C. Paap

Zandvoort, 9 mei 1958
Koninginneweg 37
De teraardebestelling heeft
heden op de algemene be-
graafplaats te Zandvoort
plaats gehad.

Dankbetuiging
Voor de vele hartelijke bewijzen

• van deelneming, ondervonden tij-
dens de ziekte en bij het overlijden
van mijn geliefde broer

JACOB PAAP
betuig ik hiermede mijn hartelijke
dank. In het bijzonder aan de Wel-
eerw. heer ds. C. de Ru, de weled.
zeergel, heer dokter P. Flieringa en
de buren.

J. Paap
Zandvoort, Willemstraat 27

JUPITER" HEROPEND
Woensdagmiddag 14 mei a.s.

des middags om 2 uur
heropenen wij onze geheel verbouwde zaak in Huishoudelijke-
en Speelgoedartikelen.

TEVENS VIEREN WIJ ONS 25-JARIG BESTAAN
Ter gelegenheid van dit feit geven wij prachtige geschenken bij
aankoop vanaf ƒ 3,— ô. contant.
Dit geldt alleen tot en met zaterdag 17 mei a.s.

Ziet onze etalages!!!

© Haltestraat 6, Tel. 2838 (1D

Amsterdamse
Groentecentrale

Jan Filmer
TOLWEG 16 - TELEF. 3195

Verse Groenten
Spinazie 2 pond 0,25
Lof p.pond 0,28
Rabarber per bos 0,28
Sla per krop 0,15
Prei s,j).pond 0,18
Komkommers p.stuk 0,58
Bloemkool p.stuk 0,65

Fruit
8 Sinaasappelen 1,00
10 gr. Jaffa's 2,10
Citroenen 2 voor 0,25

Panklare groenten:
Pankl. stoofsla p.pond 0,38
Pankl. spinazie p.pond 0,20
Pankl. prei ... p.pond 0,28
Pankl. soepgr. p.100 gr.0,15
Pankl. uien ... ixpond 0,28

Dagelijks verse champignons

Alleen bij:

Slagerij GAUS
l pond sch-carbonade (
l pond gehakt j r AHU
l pond runderlappen ) , „ „
l pond gehakt ) J A00

l Va pond gehakt h.o.h ƒ 1,70
Soeppakket 0,89
250 gr. Prima gek. worst 0,75
250 gr. Bakbloedworst 0,45
LUNCHPAKKET: Lever en Fekel-

vlees of gek. worst 0,89
KERKSTRAAT lé - TELEF. 2102

BEREIK
ZAND VOORTS
PUBLIEK
met advertenties
in de

ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg l, Telef. 2135

GEMEENTE ZANDVOORT

OPROEP
Burgemeester en wethouders' van Zandvoort verzoe-
ken inwoners hunner gemeente, die belang hebben,
bij het door middel van ruil verkrijgen van woon-
ruimte in de gemeenten Amerongen, Anna Paulowna,
Bolsward, Haarlem, Rijswijk en Utrecht, daarvan ten
spoedigste kennis' te geven aan het hoofd van de afd.
Volkshuisvesting ter gemeente-secretarie, Raadhuis-
plein 4 te Zandvoort.
Zandvoort, 9 mei 1958

Burgemeester en wethouders voornoemd,
Van Fenema, burgemeester
W. Bosman, secretaris.

KUNSTNIJVERHEID
"INTERIEURVERZORGING , *

Pauline Reyenga
HALTESTRAAT 19

HEROPEND
zaterdag a.s. om 3 uur

Tlians in samenwerkirig met BAJA Haarlem

Verrassende

Keuze uit honderden cadeaux
MODEMAGAZIJN

„DE WAAG"
STEEDS EEN STAP VOOR

Daar kunt u heen
Monopole

Vrijdag 9 mei, 8.15 uur: toneelstuk
„Bernardine" onder ausp. 't helm

Zaterdag 10 en eondag 11 mei, 8 u.
film „The Tommy Steele Story".

Maandag IS t/m woensdag Ui mei,
8 uur: film „Pepote, het kind van
de straat."

Donderdag 15 mei, Hemelvaartsdag
S.30 en 8 uur: film „Warenhuis-
op stelten"..

Zondagmiddag 11 mei, 2.30 uur:
film „Grof geschut"

f Hotel Bouwes
Dagelijks 8 u: Het Italiaanse dans-

en showorkest van Piet.ro Podelli
en zijn-solisten;

Zondags maliné:

Stadsschouwburg, Haarlem
Zaterdag 10 en zondag 11 mei, 8 u.:

Ned. Comedie m. ,Wie is Janus?'
Donderdag -15 mei, 8 uur: Nieuw

Ned. Toneelgez. met ,Als 't kind=-
je' binnenkomt'

Maak van Uw tijdschriften een
waardevol boek! Laat ze daar-

om bij ons inbinden.

GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg l Telefoon 213S

ROEPERS
Dr. G. den Otter

Chirurg

Afwezig tot l juli
Waarn. Dr. H. Veen.

J. van der Meer
Arts

Praktijk hervat
Noordhollandse vereniging

„HET WITTE KRUIS"
Afd. Zandvoort

Algem. ledenvergadering
op maandag 12 mei in
Ons Huis Aanvang 8 uur.

VACANTIE
Wie wil mijn gemeub. huis
ruilen, met dito in Hilver-
sum, maand juli. Br. zen-
den aan Salwegter, Jan
Steenlaan 7, Hilversum.

Gevr. laatste helft van
juni WOONRUIMTE voor
4 volw. Br. m. prijsopg.
Teerink, St. Janslaan 69,
Bussum.

Aangeb. v. perm. ZIT-
SLAAPK. m. of zonder
gebr. v. keuk. Br. nr. 3502
bur. Z. Crt.

Echtpaar z.k. vraagt KA-
MER(S) en vr. keuk., net
te, rustige st., of rustig
pens. van 12/7 tot 2/8.
Klokman, Asterstraat 10,
Almelo.

Makelaar K. C. v.d. Broek
zoekt KAMER geschikt
v. kantoor (perm.) Brede-
rodestraat 25.

Te huur gevr. tegen sept.
of eerder groot HUIS,
bev. 6 a 7 kmrs, genegen
meub. over te nemen. Br.
no. 3504 bur. Z. Crt.

ZILVER CASSETTE
100-delig ƒ 1500

H. W. Dames. Kruisstr. 19
b.d. Ridderstraat, Haarlem

Telefoon 16910

J. DE VALK
LUXAFLEX

MOEDERDAG
Het juiste geschenk vindt
U bij

Drogisterij,
BLAAUBOER
'Ha-ltestraat 46, telef. 2392

Jongeman zoekt net R.K
KOSTHUIS, omg. Kerk-
straat. Br. nr. 3507 Z. Crt

Wilt u nog BADGASTEN?
Geef tijdig uw adv. op v.d.
„Rheinische Post" bij Sig
magazijn Ladener, Grote
Krocht 25, telef. 2900.

WERKSTER gevr. v. 2
ocht. p.w. in gez. z.k. Vin-
kenstraat 14.

Gevr. flinke zelfstandige
WERKSTER 2 dg. p.w. Br.
ond. nr. 3506 bur. Z. Crt.

Gevr. huish. HULP v. 3 of
4 ocht. p.w. Zeer gemakk.
en prett. gez. (2 pers.)

!ort v.d. Lindenstraat 32.

Gevr.: nette WERKSTER
v. 2 dg. p.w. Veilinggebouw
„De witte zwaan", Dorps-
plein 2.

„Splendide" vraagt flinke
WERKSTER voor direct.
Zeestraat 36.

DAGMEISJE GEVR. ev.
inw. in gez. m. kl. kinde-
ren. Mevr. van Lith, Wei-
marweg 3, tel. 3213

NETTE SERVEERSTER
gevr. voor het strand. Br.
nr. 3505 bur. Zandv. Cour.

Nette WERKSTER gevr.
l of 2 x p.w. van 9-12 uur.
Loon ƒ 5 p. ochtend.
Merkelbach, speelgoedma-
gazijn, Kerkstraat 6a.

BABY-OPPAS gevr. voor
enk. avonden p.w. Aanm.
na 19 u. Oosterparkstr. 9a

BRILJANTEN
HERENRING ƒ 350

H. W. Dames. Kruisstr. 19
b.d. Ridderstraat, Haarlem

Telefoon 16910

NET PERSOON vraagt
werk ook v. enk. dagen.
Br. nr. 3503 bur. Z. Crt.

TE KOOP, met woning-
ruil Amsterdam: 3 PER-
CELEN, waarv. l bovenh
met 5 k., keuk., bad, ko-
men vrij, en 2 Beneden-
huizen voor kl. gezinnen
2 PERCELEN m. garage
leeg te aanvaarden;
4 k.-FLAT m. garage met

of zonder meubelen.
MAKELAAR W. PAAP
Hogeweg 17 - Telef. 2965

Te koop 2 pers. DIVAN-
BED ƒ 40. Duinweg 25, te
lefoon 2272.

TE KOOP: 2 Aupingb. m
matr.; l bekl. rotanzitje
l el. fornuis (2 pi.) me
pann.; l petr. vergasser
Oosterparkstraat 50a.

J. DE VALK
ALLUMINIUM
JALOUZIEëN

TE KOOP: 2 mechelse lig-
stoelen m. kussens en 2
crapeauds, pr. st. ƒ 100.
Zeestr. 28boven, na 6 uur.

Te koop aangeta. SLAAP-
KAMERAMEUBL., (bed,
wast., nachtk, tafel) ƒ 75;
BANKSTEL ƒ 50. Hobbe-
mastraat 42, Heemstede.

NACHTHOK te koop voor
6 kippen. Kan ook als ko-
nijnenhok gebr. worden.
Tevens KONIJNTJES te
koop. Duinweg 29, tel.2921

Te koop: KINDERFIETS-
JE, i.g.st. Marisstraat 25.

WIEG te koop. Zr. Dina
Brondersstraat 13.

13 mei trekking „APPèL"
Restant loten verkrijgbaar
bij sigarenmagazijn Lade-
ner, Gr. Krocht 25, tel.2900

K I S T E N voor 13 mud
kolen a ƒ 20 per stuk. Ook
kisten v. verhuizingen en
emigratie. Helgering Zand-
voortselaan 39, telef. 2937

NET MEISJE b.z.a. voor
bediening op strand. Br. nr
3501 bur. Zandv. Crt.

4-delig ZILVEREN
THEESERVIES ƒ 450.

H. W. Dames. Kruisstr. 19
b.d. Ridderstraat, Haarlem

Telefoon 16910

Voor uw
TUIN

Graszoden 75 cent per rol
Pr. bemeste zwarte grond
ƒ 15 p.m. 10 mud.
Grintvoorraad uitverkocht
Tevens billijke tuinaanleg

S. H. v. Boekei
Dr. Gerkestraat 17rood

Abonneert U op de
Zandvoortse Courant

Administratie:
Achterweg l, telefoon 2135

J. Th. Kort, manufactu-
ren, Gr. Krocht 32, vraagt
nette HULP v. 3 ocht. p.
w. Niet voor schoon te
maken. Aanm. 's avonds
na 7 uur.

Dirk v. d. Broeks
Supermarkt Zandvoort n.v.

vraagt voor te openen zelfbedieningszaak:
• cassieres - 15—30 jaar

(wordt door ons opgeleid)
• verkoopsters
• hulpverkoopsters

gehuwd geen bezwaar, voor enkele dagen
of avonden per week

• magazijn bedienden 15—20 jaar
• gepens. mnl- kracht

voor receptie en ontv. van ledige flessen.

• Assistent voor de Chef
Gedacht wordt aan iemand, desnoods uit
een andere branche, die de chef bij afwezig-
heid kan vervangen — Ook Ie bedienden
komen in aanmerking.

Aanmelden zaterdagmorgen 10-12 uur; maan-
dag 10-12 en 's avonds 7-9 uur gebouw „De
witte zwaan", Dorpsplein.

N.M.S.
NOOY's
Meerminnen

Show
in Cafe-Rest. De Rotonde
op vrijdagavond 16 mei
Aanvang beslist 8.15 uur
georganiseerd door de

Fa. NOOY
Grote Krocht 20, Zandvoort
Technische leiding:

Hans Rütke
Artistieke leiding:

Bert van Gijzel
Deze avond is toegankelijk
voor iedereen boven de 16 jr.
Toegangskaarten voor deze
GRATIS aangeboden avond
zijn verkrijgbaar in beperkte
mate bij de
FA. NOOY, Gr. KROCHT
Showroom: Hotel Bouwes en

Raadhuisplein.
ZIET DE ETALAGES :
De meest opvallende etalages
van Zandvoort met Wtikelen
die uitmunten in soort en
kwaliteit.

Denk aan Moederdag, ,„
i,bij Nopy slaagt ui beslist.

PROGRAMMA:
1. MUZIKALE INLEIDING-

door het ensemble THEO v.d. ZEE
2. BEET ZEEMEERMIN

HAAL OP 2 MATROZEN
Zang C ARMEN EMANUELS

•'• SHOW
J/ mannequins van internationale be-
kendheid:
n.l. COCKY - PETRA -
KITTY en RENATA KLAVORA,
resp. Frankrijk, Nederland en Oosten-
rijk, tonen U blouses, rokken bad-
costuums ens. die door de Fa. NOOY
dit jaar worden verkocht, uit de lan-
den: Nederland, Frankrijk, Zwitser-
land, Italië, Amerika.

J,. WAT 'N TYPE
5- PAUZE

Tijdens de 'pauze BALLONWED-
STRIJD met reusachtige ballonnen
uit Engeland, waarvoor fraaie prijzen
beschikbaar worden gesteld, o.a. bad-
pakken.

G. CHARME EN NOTEN
7. TWEEDE GEDEELTE SHOW
S. FINALE -r- SLUITING



Italiaanse Import

BROSSOIS
SCHOENHANDEL
Eigen reparatie-afdeling

Gebit stuk?
U kunt er op wachten

Ook 's avonds en zaterdags
na afspraak

TETTERODESTRAAT 36,
HAARLEM

Telefoon K 2500=19734

voor kleine en grote ver-
huizingen door geheel
Europa. Haarlem ,Rozen-
straat 13, tel. 12525-20020.

Erkende
AUTORIJSCHOOL „ZANDVOORT"

Autorijles
Verhuur van Opeis Rekord

zonder chauffeur
THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

Geef lief mooiste
en beste
aan MOEDER

Shawls
vierkant en lang model
fleurige kleuren 4,90, 2,95 J.,
Leuke VIERKANTE DOEKJES

1,65, 1,95 l

95

35

Dames-
zakdoekjes

in doosje van 3 stuks
1,20, 0,95

„SWAN" DOEKJES
per 3 stuks, 2,10

1,80

FANTASIE SCHORTJES
Effen en gebloemd
Ook grote maten 5,45 4,30
Leuke COCKTAIL SCHORTJES

6,15, 4,75 3,65

Peignoirs
Katoen en nylon
Leuke kleuren en dessins

29,95, 25,50, 19,75

Nylons
Zeer mooie
WANDELNYLONS

3,95, 3,50 2,95

KRISTAL NYLONS 3}95
AVONDNYLONS

Zeer fijn, 5,50, 4,9,5
MOUSSE NYLONS
Zeer sterk en elastisch

6,45, 5,90

Popeline eu katoenen NACHTHEMDEN
Nieuwste kleuren

10,65, 13,65, 8,45

Moderne DAMES PYAMA'S
12,90, 10,45

J. Th. Kort HAARLEM
HEEMSTEDE
IJMUIDEN

ZANDVOORT - GROTE KROCHT - TELEFOON 2666

Mensen wat is het jammer!
schreef die boerin uit de Wieringermeer "ons,
„dat dat beste brood van jullie niet ook bij ons
te krijgen is want het smaakte lekkerder dan
mijn moeder het vroeger ooit bakte !"
Zo hebben wij vele brieven, brieven van men-
sen die gelogeerd hebben in Kennemerland en
daar brood hebben gegeten van Vermaal &
Franken: kwaliteitsbrood, 30% beter dan gewoon
brood !
U behoeft zo niet te handelen, U woont in
Haailem, Heemstede, lümuiden of Zandvoort en
dus in het gebied waar de V & F verkoper
practisch huis aan huis komt.
Als ü dus lekkerder, malser, béter brood wilt
eten behoeft ü niets anders te doen dan tegen
de V & F verkoper te zeggen: Breng mij voort-
aan óók V & F's kwaliteitsbrood l

vermaat & franken kwaliteitsbakkerijen

kwaliteitsbrood is
altijd de voordeligste
en de beste voeding !

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

ZATERDAG 10 en ZONDAG 11 MEI, 8 uur

The Tommy Steele
Story

Een sensationeel succesverhaal van de Engelse
BJvis Presley! {14 topsongs van Tommy Steele).
Tommy Steele en The Steelmen jazz-trompet-
tist Humphrey Littleton. Van achterstraat tot
wereldroem! Alle leeftijden.

Van MAANDAG 12 MEI tot en met
WOENSDAG 14 MEI, 8 uur

PEPOTE,
kind van de straat
(Bekroond op het internationaal festival
te Berlijn)

Pablito Calvo, het kind zonder moeder dat heel
Nederland van zich deed spreken in „Marcelino,
brood en wijn" thans in een even hartroerende
film. Een schokkend beeld van een uitzichtloos
kinderleven!
In het voorprogramma vertoning van „DE
RODE BALLON", met eveneens Pablito Calvo.
Deze film, werd met diverse gouden medailles
en de Amerikaanse Oscar bekroond!

Toegang alle leeftijden.

DONDERDAG 15 MEI (Hemelvaartsdag)
2.30 en 8 uur

Warenhuis op stelten
Norman Wisdom, Margaretli Rutherford,
Movia Lister, Derek Bond.

Tranen zult U lachen om Norman Wisdom. En-
gelands geniaalste komiek. Toegang alle leeft.

ZONDAGMIDDAG 11 MEJ, 2.30 uur
SPECIALE MATINEE
Stan Laurel en Oliver Hardy in

Grof geschut
Deze film geeft alles wat L. en H. aan onzin
kunnen bedenken. Alle leeftijden.

VRIJDAG 9 MEI
gereserveerd voor 't Helm.

Ha.' Ha! Weer gearriveerd:
VERWIJKS GEBAKKRAAM - Oliebollen van 18 et

Beleefd aanbevelend, J. VERWIJK
ZEESTRAAT ACHTER MONOPOLE

DE VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLBM BN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

helpt U
ALS OVERHEIDSINSTELLING

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet

inééns kunt betalen; '
FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-

keliers) aan het Kennemer Financierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld. '
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem «i bij C*

plaatselijke correspondenten. '

Zondag 11 mei
MOEDERDAG

T.T.T. Poplin blouses
met 3/4 mouw ƒ 9,95
Blouses zonder mouw ƒ 4,50

„Peter Pan" Bikini's
Elastic badpakken
„Delana" wollen badpakken

„Belami"
PERLONKOUS ƒ 2,95, ƒ 3,95
KNIEKOUS, verstelbaar elastiek... ƒ 3,95
NAADLOZE KOUS, zeer fijn ƒ 3,95

„LIBRA" LADDERVRIJE NAADLOZE
NETNYLON ƒ 3,45

ONDERJURKEN, katoen, nylon, charmeuse
Pracht sortering SCHORTEN
Theedoeken, baddoeken, lakens en slopen

Uw geld bij „De Kampioen" besteed
Dan (iaat U goed gekleed! ^

Ad. NOTTEN
HALTESTRAAT 59 TELEFOON 3398

Autorijschool „Laurens"
leidt V op in zo vlug mogelijke tijd. Les ƒ 6,- per uur.

Aanmelden: Zandvoortselaan 25
Telefoon 3556

Co-op Limonade ^ L ̂
siroop s/4 L. fles 1.42
Co-op !
Vruchten sorbet 4 f%r*

3/4 l. fles 1.09
Bij iedere fles een drinkbeker
vanesoepel plastic voor 10 et.

Limonade siroop QQ
0,6 L. fles CV

Saksische
Leverworst

150 gram

Boterham worst
200 gram

Leverpasfei
blik 200 gram

Extra kwaliteit
blik van 200 gram

Horing in
tomatensaus 4 f\ f\

3 blikken l. U U

VJ*

BESCHUIT
Rollen van .
14 GROTE
B E S C H U I T E N
NU 2 rollen
van 58 voor
Voor de jeugd
plakplaatjes in iedere rol.

Sperciebonen
Extra kwaliteit blik

Koffiemelk
Groot blik

Voorjaarsdrups "ïl*
Agar 20° aram ^'
Vruchtenkoekjes,

100 gram
Vruchtenkoekjes
Extra kwaliteit 200 gr.
Vruchtenrollen

' 3 voor

^

HAARLEM

WINKELS

"**-23SS: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! £Ŝ "S
TELEFOON 2254
TELEFOON 2150
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SPORT en SPEL

ZKC kampioen 2e klasse
Met een zwaar bevochten overwin-
ning op Haarlem 4 is het eerste
twaalftal van de Zandvoortse kor-
balclub zondagochtend op eigen ter-
rein kampioen geworden van de 2e
klasse van de Haarlemse Korfbal-
bond en zal dus volgend jaar in de
eerste klasse van de H.K.B, mogen
uitkomen. Deze laatste wedstrijd
heeft de beslissing gebracht, want
met één punt voorsprong is dit
twaalftal niet meer in te halen.

Onder gunstige weersomstandig-
I heden werd tegen Haarlem 4 ge-
' start. ZKC ging direct in het offen-

sief, maar de verdediging van de
, Haarlemmers bleek waterdicht. In

de 25e minuut moest de Haarlemse
achterhoede echter zwichten voor
een prachtige inworp van Rudi Bi-
senberger.

Na twintig minuten was het op-
nieuw Rudi Bisenberger, die een
doelpunt maakte. 2-0. Berrier zorg-
de kort hierna voor het derde doel-
punt. 3-0. Hiermee kwam het ein-
de van de wedstrijd.

Groot was de vreugde bij de
Zandvoortse ploeg, die door velen
werd gelukgewenst, o.m. door
de scheidsrechter namens de HKB,
en door de heer P. de Cock, voor-
zitter van de Zandvoortse Korbal-
club. Sonja de Cock overhandigde
aanvoerder Jb. Keur een vaantje,
terwijl hij van de aanvoerder van
Haarlem 4 een bos tulpen ontving.

Zandvoort 2 speelde om 12 uur
eveneens een thuiswedstrijd. Dit
twaalftal verloor van Nieuw' Flora
4 met 2-1.

Voor zondag staat slechts één
wedstrijd op het programma. Het
twaalftal speelt om 9.45 uur thuis
tegen Haarlem 5.

o.s.s.
afd. volleybal
De damesploeg OSS l is kampioen

en promoveert. In de halve competi-
tio tussen PSHV, HBC 2 en OSS l
dames voor het behalen van 't kam-
pioenschap m de 2e klasse a heeft
de OSS-ploeg beslag weten te leg-
gen op de titel. Zowel HBC 2 als
OSS won zijn wedstrijd tegen PS
HV. Hierna vond de beslissende
wedstrijd tussen OSS en HBC 2
plaats.

Aanvankelijk nam HBC 2 in de
eerste set de leiding. Het werd 7-1
Met goed serveren o.a. van mej. E.
Bos werd de achterstand ingelopen.
HBC 2 kwam echter weer voor. De
OSS-dames wisten de eerste set ten-
slotte met 16-14 te winnen.

De tweede en derde set gaven een
heel ander beeld. HBC 2 Meck ver-
slagen, al bood de ploeg nog heftig
tegenstand. De uitslagen van deze
sets waren resp. 15-2 en 15-5.

OSS 1-dames promoveert nu auto-
matisch naar de eerste klasse.

„Zandvoortmeeuwen"
Uitslagen zondag Jj mei;

Zandv.m. 3-Haarlem 7 6-1
Zandv.m. 4-D.E.M. 4 3-3
Schoten jun. a-Zv.m. a uitgest.
Zandv.m. jun. c-Hillegom b 1-3

Uitslagen zaterdag 3 mei:
S.M.S. 2-Zandv.m. 2 3-4
Zv.m. adsp. a-E.D.O. a 1-0
Zandv.m. adsp. b-E.H.S. c 3-0
Zandv.m. adsp. d-Haarlem e 8-0
S.I.Z.O. adsp. b-Zv.m. e 3-0
E.D.O. adsp. g-Zandv.m. f 2-4
R.C.H. adsp. k-Zandv.m. g 4-2
Zandv.m. adsp. h-S.M.S. b 0-6

Piogramma zondag 11 mei:
63 Zandv.m. jun. c-H.F.C. e 9.45 u.
Programma zaterdag 10 mei:

f7 Zandv.m. 3-Kenn.l. 7 16 u.
91 EDO adsp. .b-Zv.m. b 15 u.

110 Zv.m. adsp. e-Ripperda a 15 u.
120 Zv.m. adsp. f-N. Venn. a 15. u.
128 Bl'daal adsp. c-Zv.m. g 15 u.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen zondag Jt mei:

Bloemendaal 8-TZB 4 2-4
TZB jun.-DEM jun. 7-3

Programma zaterdag 10 mei:
TZB adsp. b-v. Nispen b 15 u.

Programma zondag 11 mei.
DIOS 4-TZB 4 12 u.
TZB jun.-Velsen jun. 12 u.

Woensdagavond 21 mei a.s. komt
TZB in jaarvergadering bijeen in
het clubgebouw aan de Kennemer-
weg.

Zandvoortse. Bridgeclub
De C-lijn begon aan een nieuwe
competitie. Fam. van Straaten won
de eerste wedstrijd met 62,50%. De
dameskoppels Van Dartelen-Hagen
en Berrier-Stor eindigden gelijk met
54.76%.

In de D-lijn werd het dameskop-
pel Crok-Klokkers met 62,50% eer-
ste. De tweede plaats was voor het
dameskoppel Berkhout-Claassen
met 55.95%.

De A- en B-lijn speelden dit keer
viertallenwedstrijden. Het viertal
heren Fabel-Stor en heren Sjou-
werman-van der Wijden behaalden
4 competitiepunten met 31 score-
punten.

Duivensport
De postduivenvereniging „Pleines"
hield haar eerste wedvlucht van dit
jaar vanaf Essen, afstand 101 km.

Gelost om 9 uur 10 min, arriveer-
de de eerste duif om 10 uur 31.

Th. v.d. Meulen, l, 2, 3, 5,14, 19, 25
J. Donker 4, 7, 23, 26
A. H. Daane 6
H. Lansdorp 8, 11, 16, 22, 28 31
Jan Koper 9, 18
K. Driehuizen 10, 15, 27
C. Visser 12, 32
J. Schrander 13, 20
Corn. Koper 17
J. de Leeuw 21, 29, 37
P. Peters 24
A. J. Spolders 30
Gebr. Koper 33
G. Driehuizen 34
C. K. Draijer 35, 36

V.V.D.
OPENBARE VERGADERING

op VRIJDAG 16 MEI a.s. aanvang 8 uur n.m.
in „Zomerlust", Kosterstraat 5, Zandvoort

SPREKERS:

Joh. G. H. Cornelissen
(lid-Tweede Kamer der Staten Generaal,
lid Prov. Staten van Noord-Holland,
voorzitter Alg. Ned. Kruideniersbond enz.)

G." Tates ~ "~
(lid Zandvoortse Gemeenteraad)

ONDERWERP:

Gemeenteraad, V.V.D.
en Middenstand

DAT IS IETS VOOR

MOEDERDAG
een 25 cm (10 nummers) ,

LANGSPEELPLAAT
met Annie de Reuver, Max van Praag, Jan Cor-
duwener, Sweet Sixteen, De Meeuwen, Jan de
Cler, Jan Oradi.

Normale prijs •••- f
ƒ 12,50 HU l

Bovendien nog 'n prijsvraag met 11.000 gulden
aan prijzen. - Gehele netto-opbrengst is voor de
Prins Bernhard-Stichting.
Deze sterren-parade mag U niet laten lopen.

Haast U!

Geschenken
voor Moeder

waar U eer mee inlegt komen altijd uit

't Wonder v. Zandvoort
De zaak met de grootste sortering

SWALUESTEAAT .9 - TELEFOON 2418

MOEDERDAG
Verras moeder met een

HEERLIJKE TAART
Maar dan van de Firma Van Staveren. Eerste
kwaliteit. Ook grote sortering LUXE DOZEN

Fa. H. van Staveren
Zeestraat 48 - Telefoon 2684

ADVERTEERT
in de

ZANDVOORTSE COURANT

De „Hoofd"zaak
van Zandvoort is

Herenkapsalon HAAGEN
SWALUESTRAAT 15 - TELEFOON 2198

11 mei Moederdag.! l
Verras moeder eens extra met een paar nylonsü
Mooie Ie keus NYLONS ƒ 1,95
Modieuze naadloze NYLON ƒ 2,25
KRISTL met overtone hiel ƒ 2,75
LADDERVRIJE NETNYLONS ƒ 3,75
STRETCH NYLONS ƒ 3,95
CREPE MOUSSE NYLONS ƒ 4,98
En nog vele andere soorten kousen en nyloris
in verrasseffd lage prijzen!!

„DE WOLBAAL"
HALTESTRAAT 12a - TELEFOON 2099

„BAD ZUID"
Inwoners
abonnementen
voor het seizoen 1958

VOLWASSENEN f 6.-
KINDEREN f 3.-

Vanaf heden aan de kassa verkrijgbaar.

Ontdek zélf

de schoonheid,

Ontdek zélf welk een plezier de schoonheid van de
Luxaflex jaloezieën U elke dag opnieuw biedt.
De speciaal geharde Luxaflex Thermofort lamellen
behouden de jaren door hun veerkracht. De afwasbarc
plastic banden rekken en krimpen niet.

aluminium
jaloezieën

* weren 's zomers de warmte en 's winters de kou
* talloze decoratieve kleurencombinaties '

Vraag ons de gratiu brochure of een demonstratie.

Voor Zandvoort:

J. DE VALK
VAN KINSBERGENSTRAAT 11, tel. 2962

Damnieuws
In zijn paitij tegen J. Hoogendijk
wist O. van Dijk zich door goed po-
sitiespel veilig te stellen voor het
kampioenschap in groep a. De wis-
selbeker verandert dus van oigc-
naar. De stand in het promotie-de-
gradatieduel tussen J. Ovaa en J.
van Dijk is na drie partijen nog
steeds gelijk. (3-3).
Uitslagen:

O. van Dijk-J. Hoogendijk 2-0
J. Ovaa-J. van Dijk 1-1
J. Koper-F, van Beem 2-0
D. Walter-G. ter Wolbeek 0-2

(Adv.)

Onrustig, gejaagd?
Mijnhardt's , Zenuwtabletten
sterken en kalmeren Uw zenuwen.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee-
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiter-
lijk ter post moet zijn bezorgd,
staan achter de naam van het schip
vermeld.
Argentinië: s.s. Liberstad, 17 mei.
Australië: s.s. Oronsay, 17 mei.
Brazilië: m.s. Gaasterland, 15 mei.
Canada: s.s. Rijndam, 12 mei

s.s. Sloterdijk, 14 mei.
Chili: s.s. Sloterdijk, 14 mei.
Ned. Antillen: m.s. Sarpedon, 12/5

m.s. Sibajak, 15 mei.
Ned. N. Guinea: s.s. Peleus, 11 mei.
Nw. Zeeland: m.s. Sibajak, 15 mei.
Suriname: m.s. Themis, 15 mei.
Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika

m.s. Pretoria Castle, 11 mei.
Brits Oost-Afrika: s.s. Jean Labor-

de, 11 mei.
Inlichtingen betreffende de verzen-
dingsdata van postpaketten geven
de postkantoren.

Met klein verschil
gewonnen
Voor de eerste maal heeft de Zand-
voortse Bridgeclub een viertallen-
wedstrijd tegen een Zaanse club ge-
speeld. Donderdagavond was „De
Wadden" in hotel Keur op bezoek
, Met de rust was de stand 16-8 in
het voordeel van de thuisclub. Met
een benauwde 13-11 overwinning
voor de badplaats eindigde de wed-
strijd.

De gedetailleerde uitslagen lui-
den:
Heren Fabel-Stor en heren Sjouwer-
.man verliezen met 31-37 (0-2, rust
2-0); fam. Vader" en heren van Dar-
telen-de Jong verliezen met 18-40
(0-2, rust 0-2); heren Peen-Schutte
en fami van Eckelt spelen met 36-36
gelijk (1-1, rust 2-0); dames Fabel-
Polak en fam. Brossois winnen met
33-20 (2-0, rust 2-0); dames Hagen-
van Dartelen en mevr. Spoelder-hr.
Jongbloed verliezen met 33-38 (0-2
rust 0-2); heren Heldoorn-Schumm
en heren van Laar-de Zwarte ver-
liezen met 26-52 (rest 0-2, rust 2-0);
dames Bakkenhoven-de Jong en he-
ren Reijer-Penaat winnen met 49-
24 (2-0, rust 2-0); fam. Kerkman
en mevr. Heidoorn-heer Liberg
winnen met 36-31 (2-0, rust 1-1);
fam. van Straaten en fam. Paar-
debek winnen met 37-30 (2-0, rust
2-0); dames Bos-Penaat en dames
Berrier-Stor verliezen met 27-36
(0-2, rust 0-2); mevr. Peen-heer
Mulder Smit en dames Schutte-
Notterman winnen met 33-18 (2-0,
rust 2-0); dames Prins-Groeneweg
en heren Bisenberger-Keur winnen
met 45-36 (2-0, rust 1-1).

De Zandvoortse Bridgeclub won
ook in wedstrijdpunten, maar het
verschil bedroeg niet meer dan 6
(404-398).

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 8 uur:

Doktoren:
Dr. P. Flieringa
Brederodestraat l, telefoon 2181

Zondag 11 mei:
Dierenarts J. Westerman
Leidsevaart 74. Haarlem, tel. 12111.
Wükzuster:
Zuster S. M. de Wilde
Zeestraat 67, telefoon 2720.
Apotheek:

10 mei—16 mei:
Apotheek Wijnne, Haltestraat 8
ledere avond vanaf 7 uur en op
de zondag de gehele dag uitslui-
tend geopend voor recepten en
spoedgevallen.

P R E D I K B E U R T E N

Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 11 mei:

10.30 uur: ds. C. de Ru.
Medewerking Kerkkoor.
19 uur: prof. dr. W. C. van Unnik
te Bilthoven. Jeugddienst

Jeugdkapel 11 mei: duinwandeling.
Spr. de heer J. Brammijer.

Kapel Woodbrookers Bentveld:
10.45 uur: mej. ds. W. H. Buijs.

Donderdag 15 mei, Hemelvaartsdag
10.30 uur: mej. ds. W. H. Buijs.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 11 mei:

10.30 uur: ds. A. Noorman uit
Zaandam.

Gereformeerde Kerk
Tulianaweg hoek Emmaweg
Zondag 11 mei:

10 en 17 uur: ds. J. van Leuwen
van IJmuiden.

Het huis in de duinen:
19.30 uur: ds. A. de Ruiter.

Hemelvaartsdag 15 mei:
9 uur: ds. A. de Ruiter.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zondags HH. Missen om 6.30, 7.30,
9 uur Hoogmis en 11 uur; Lof om
7 uur.
In de week H.H. Missen om 7

uur en 7.45 uur. Lof om 7.30 uur.

Nad. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 13 mei: geen samenkomst

Jehova's getuigen '
Woensdag 8 uur: Huisbijbelstu-
die Koninginneweg 44.
Zondag 2-3 uur Wachttorenstudie
Veilinggebouw Dorpsplein.

Humanistisch Verbond
Zondag 11 mei, 9.45 uur: Radiotoe-
spraak door Hella S. Haase van het
Humanistisch Verbond over het on-
derwerp „Vrouw".

Burgerlijke Siand
2 mei—8 mei 1958

Geboren: Jacob, z.v. J. Bol en W.
Theunisse; Johannes Christoffel, z.v.
G. J. Primowees en A. M. Werken-
dam.

Ondertrouwd: Lamtaertus Anto-
nius Vlietman en Jacoba Johanna
Hildering.

Getrouwd: Franciscus Cornelis
Gerardus Mertens en Hermine Ger-
trude Elise Maria Johanna Keislair;
Petrus Joseph Dekker en Helena
Elizabeth Maria Boon.

Overleden: Johannes Elias Ber-
nard Wientjes, oud 52 jaar, gehuwd
niet Goverdina van Parijs.

ERKENDE MRIPS
«HOU SEJtïICE

PHILIPS
RADIO en
TELEVISIE

een bron van gezelligheid
voor IEDEREEN!

PHILIPS Televisie compl. geplaatst
ƒ 198,35. Restant in termijnen van
ƒ 45,— p.m.
Uw oude Radio heeft inruilwaarde.
Bestel heden bij ons Uw toeatel.Wij zorgen voor 'n prima ontvangst

RADIO TELEVISIE SPECIALIST

Erkend Philips servicedealer
voor radio en televisie

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Wij hebben alles voor uw slaapkamer
Divanbed, ... 120x190 ƒ 44,-
Ledikant 120x190 ƒ 66,50
Kantelbed 120x190 ƒ 64,-
Etagebed 120x190 ƒ 67,50
Binnenveringmatras 120 x 190

ƒ 87,50
Schuimplasticmatras 120x190

ƒ 79,50
Kapokmatras 3-delig 120x190

ƒ 145,-•
COMPLETE SLAAPKAMERS l en 2 persoons
SLAAPKAMERKLEEDJES ....v ƒ 14,50, ƒ 9,80 en ƒ 5,25
100% WOLLEN VAN WIJK enAABE DEKENS van ƒ 37,50 af.

Beddenmagazijn W. H. KEMPER
Haltestraat 21 - Telefoon 2119-2344

Divanbed 80x190 ƒ 26,50
Ledikant 80x190 ƒ 34,50
Wentelbed 80x190 ƒ 48,-
Dubbeldivanbed 80x190 ƒ 67,50
Binnenveringsmatras 80x190

ƒ 49,75
Schuimplasticmatras 80x190

ƒ 49,50
Kapokmatras 80x190 ƒ 85,-



STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Zaterdag 10 en
zondag 11 mei, 8 uur

Ncd. Coinedie
"WIE IS JANUS?"
Donderd. 15 mei, 8 uur
Nw. Ned. Toneelges.
„ALS 't KINDJE
BINNENKOMT"

Pi: ƒ 1,25 t/m ƒ 5 (a.i.)
Verk. op speeld. en 2 dg
erv. v. 10-3 u. Na 12 u.
tel. Coupons geldig.

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

WIST U
dat 20% korting op alle
stooxngoedexen perma-

nent wordt gegeven,
indien U deze brengt
en haalt in ons filiaal.
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEYSEB
Telefoon 2653

J. DE VALK
ALLUMINIUM
JALOUZIEëN

Antiek mahonie
lepeldoosje 8,50

Kristallen lepelvaasje
met zilver 7,50

Kristallen kaasstolp7,50
Franse console ... 8,75
Kristallen suiker-

schaaltje 7,50
Jeanne C. Doorman

„Eigen sfeer" - Kunst,
Antiek, Curiosa, Kleine
Houtstr. 113, Haarlem.

Telef. 11318

Prima, rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

Heel 't gezin heeft
belangstelling

voor de
ZANDVOORTSE

COURANT

Profiteert van de
publiciteitswaarde

die daarin gelegen
Is

De lezers van ons
blad weten dat
wonen in Zand»
voort mede
betekent: de
Zandv.Courant
lezenl
Administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135

HEEFT U IETS OP TE
RUIMEN?? Wö kopen al'.e
soorten meubelen en inboc-
dels. Overal te ontbieden.
P. Waterdrinker, telef. 216s

IK HOU VAN
DE GRUYTER

waar efke kassabon geld woord is f

Dat b zo prettig van kassabons U weet precies waar U aan
toe bent. Het aankoopbedrag staat er op afgedrukt. Niets te betalen,
niets te knippen, niets te plakken; voor 10 gulden aan kassabons
betaalt De Gr u y te r U één gulden contant uiL

voordeel l voordeel
tot en met
13 mei '58

Bij elke aankoop van 250 gram koffie
of 50 gram Oploskotfie

150GR.MOKKAWAFELS
VOOR HALVE PRIJS

tot en met
13 mei '58

een lies
EXTRA

SLASAUS
ter waarde van f 1

voor 85 cent

' •:» > - 3 1 3 1
örafflflfH^Rj,

elk tweede hele
blik spinazie

10 cent
GOEDKOPER

10°/o KORTING DOOR
eigen importen

eigen expeditie
eigen fabrieken

eigen winkels

ISBOSO;

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a

63, Haarlem, fel. 15141

Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Vers
zorging van begrafenissen, ere»
maties en transporten.
Meldingsadressen ie Zandvoorl:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolanstr. 4, tel. 3131

MEUBELSTOFFEERDERIJ
Fa L. BALLEDUX en ZONEN
Vraagt U ons eens vrijblijvend
monsters meubelstoffen en prijsop-
gaaf voor het opnieuw stofferen
van uw meubels of bankstellen.

Haltestraat SV-29, telefoon 2596
Math, Molenaarstraat 6, tel. 3759

Klein en groot
eten
v.d. Wexff's brood

Voor moederda
KOFFIEMOLENS
BROODROOSTERS
STRIJKIJZERS
THEELICHTEN
WANDLAMPJES
SCHEMERLAMP JES

Kortom, te veel om op te
noemen.

Henk
Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

H O I* I D A Y
Auto's zonder chauffeur
Uitsl. model 3.957 en 1958 van
Volkswagen, • tevens busjes,
Opeis Rekoord en Kapitan,
Fords Tau aus en Consul,
Borgward Isjabella.
GED. OUD<E GRACtlT 70
HAARLEM - TELEF., 10454

Annex CABARET EXTASE
Zandvoort

Het gehele jaar geopend

Gedurende de maand mei
dagelijks 's avonds 8 uur:

Het Italiaanse dans- en
showorkest van

Pietro Podelli
en zijn solisten

Afgewisseld door een
• tcabaretprogramma met

* internationale artisten

ZONDAGS MATINEE
met volledig avondprogramma

*
DINSDAG 6 MEI:
gereserveerd uitsluitend voor
K.N.M.B.-congressisten.

Adverteert in de
ZANDVOORTSE COURANT

Een stofzuiger om trots op
te zijn:

Excelsior
stofzuiger

Nieuw model, prima zuig-
kracht ƒ 145 of ƒ 2 p.w.

Televisie Radio Specialist

F. H. PEN&AT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Moederdag
Gedenk Moeder niet een leuke
verrassing: Luxe dozen, mand-
jes, tabletten, .vruchten, alles
in smaakvolle verpakking.
Reeds vanaf 75 et.
Ook voor 'Diabetici.

Chocolaterie
GROEN

Haltestraat 18 - Telef. 3403

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genvèrkeer, Kiosk.Raadhuisplein
2345 Gemeente Secretarie
2499 Gem. geneesheer, Julianaweg la
2069 Begrafenis- en cremati«-onder-

neming J. de Boode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortaelaan 365
Renault service-dealer

2135 Zandvóortse Courant, Gerten-
baohs Brukkery, Achterweg 1.-
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ZANDVOORTSE CDURedactie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm hoogte

voor ZA'NDVOORT, BENTVELD en AERDlvNHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,- per jaar
Per post ƒ 7,- ; buitenland ƒ 8,-
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 523344 t.n.v. Us de Jong
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Z.H.V. besluit feestweek met
i

Een weeg- en waterfestijn
Zwaarwichtige middenstanders in blauwe tent

Vrijdag j.l. werden de openbare feesten, die ter gelegenheid van het 50-
jarig bestaan van de Zandvoortse Handelsvereniging gedurende 10 da-
gen waren gegeven voortgezet met een concert door de Tilorelkapel
„De alpenjagers", alias „De hooischelf" (in boeren camouflage) onder
leiding van Wil van Bakel. Uit de grote publieke belangstelling kon
men de populariteit aflezen van dit in Zandvoort zo welbekende ge-
zelschap.

En wij moeten ook toegeven dat
deze PTT-mensen uit Haarlem hun
muziek en leut met slagvaardige
geestigheid brengen. Bovendien is
de costumering fris en aantrekke-
lijk. Wat wij ook kunnen zeggen
van mej. Cobi Martens, die met
haar fors stemgeluid verschillende
Oostenrijkse en andere liedjes ten
gehore bracht, o.a. „De postkoets",
dat zij bijzonder leuk voordroeg.

Tussen de bedrijven door had het
„prijswegen" van de Zandvoortse
winkeliers plaats. Dat ging op een
grappige manier, n.l. op een auto-
matische snelweger, die telkens een
stuiver eiste als er een middenstan-
der gewogen moest worden! Onder
het toezicht van de politie werd het
gewicht van de deelnemende winke-
liers (25) genoteerd en de heer C.
Schaap riep de diverse uitkomsten
door de microfoon over het Raad-
huisplein.

Er waren nog al wat verschillen,
van zware jongens tot heel zware
exemplaren en daar tussen door de
middengewichten en een enkele „ve-
derlichte neringdoende"! Maar de
laatsten waren beslist in de minder-
heid, zodat gerust mag geconclu-
deerd worden dat de heren handel-
drijvenden van Zandvoort aan de
zwaarwichtige kant zijn! Vier haal-
den royaal de tweehonderd pond en
kwamen er zelfs behoorlijk over-
heen. Iemand was zelfs. 120,5 kg
en dat deed ons het ergste vrezen

_voori.de_weegschaal~en_ de_vloec_.van-
de blauwe tent! En,de lichtste mijn-
heer (66,5 kg) kwam merkwaardig
genoeg uit dezelfde branche als de
240 ponder!

Het totaalgewicht van alle 25 be-
droeg 2123 kg en dit getal was door
drie deelnemers aan de prijsvraag
geraden. Zij moesten dus loten om
de Ie, 2e en 3e prijs, resp. een was-
machine of een centrifuge, een fiets
en een draagbare radio. De overige
vijf prijzen werden verdeeld onder
8 deelnemers, die het dichts bij de
juiste uitslag waren: met 2125 kg.
De heer C. Schaap stelde aan nog 7
andere personen, die ook 2125 kg
geraden hadden, een kop en -schotel
beschikbaar.

Tegen half elf maakte „De Hooi-
schelf" met veel boerenmisbaar een
einde aan deze gezellige avond.

Zaterdagmiddag werd het open-
bare gedeelte van de jubileumfees-
ten — 's avonds vond een cabaret-
avond voor leden van de Z.H.V.
plaats in Zomerlust — afgesloten
met een brandweerdemonstratie op
het Badhuisplein. Tezamen met de
vrijwillige brandweer van de bad-
plaats lieten leden van de buurtver-
eniging „De Wurf" zien hoe een
brand in vroeger tijden werd bestre-
den. Vooraf gaf de heer J. Zeepvat,
commandant van de brandweer, een
korte uiteenzetting over de tech--
niek van het blussen met de oude
en vaak gebrekkige hulpmiddelen.

De Wurf kwam hierna zijn woor-
den illustreren met twee brandspui-
ten uit het verleden. De leden van
de buurtvereniging bleven helemaal
in stijl en begonnen met een ouder-
wetse visafslag als „voorspel" tot
de brand. Tijdens de verkoop van
de vis werd een brand in het dorp
gemeld. Het plotseling overschake-
len van vis op brand bracht nogal
wat beroering onder de vissers tc-
weeg en het duurde enige tijd voor-
ds»t de brandspuit (een mooi excm-
plaar uit 1816) te voorschijn werd
gehaald. De komst van de brand-
weercommandant bracht enige orde
onder 't zenuwachtig heen en weer
lopende personeel en met behulp
van rode emmers ging men 't vuur
te lijf. Tijdens het blussingswerk
liet de leider, uitgerust met een
geel-blauwe staf, de spuitgasten hun
arbeid een ogenblik staken voor het
nemen van een hartversterkertje.
Hierna begon men met nieuwe moed
het vuur te bestrijden dat werd ver-
oorzaakt door een aantal afgeschre-
ven strandstoelen.

Na dit spectaculaire optreden van
de oude tijd volgden de demonstra-
ties met de moderne middelen.
De autospuit arriveerde bij 't bran-
dende „perceel" en doofde binnen
enkele minuten met drie stralen
(2^00 liter, per -minuut) het vuur.

De motorspuit toonde hierna de

mogelijkheden van het z.g. schuim-
kanon.

Bij de demonstratie met de lad-
derwagen reikte het publiek de
halzen. Deze giraffe onder brand-
weerwagens steekt zijn hals 18 me-
ter boven de grond. Een slang
werd automatisch naar de top van
de ladder gevoerd en .vandaar plens-
te het water in de vlammenzee. De
brandweerlieden H. Paap en A.
Dorsman hadden blijkbaar geen last
van hoogtevrees en lieten zich via
een touw aan de andere kant van
de ladder naar beneden zakken.
Vervolgens kwam de hogedruk-ne-
velspuit in werking , waarmee een
oliebrand in enkele minuten werd
bezworen. De kleine blusmiddelen
werden niet vergeten en toonden
weer eens aan, dat wie het kleine
niet eert het grote Biet waard is.

De brandweermanifestatie werd
besloten met het leggen van een
waterscherm met behulp van tien
slangen.

De honderden belangstellenden,
die de demonstraties bijwoonden,
keerden geïmponeerd door dit uit-
stekende getuigschrift van de brand-
weer huiswaarts.

Dokter naar Gorkum
De gemeente-arts, dokter J. van der
Meer, gaat de badplaats verlaten.

Tïrpis" met ~ingang~"Va"n' 15 juni a.s.
benoemd tot adviserend geneesheer
van een aantal ziekenfondsen in
Gorkum.

In Zandvoort wordt de praktijk
van dokter Van der Meer overge-
nomen door dokter J. Zwerver uit
Alkmaar met ingang van ï juni a.s.

EMM houdt jaarvergadering
De woningbouwveren. „Eendracht
maakt macht" houdt op donderdag
29 mei a.s. in Zomerlust de jaarver-
gadering.

Hoofd chr. ulo benoemd
Tot hoofd van de in september te
stichten nieuwe chr. school voor
u.l.o. is benoemd de heer J. Kie-
wiet, thans hoofd van de Juliana-
school aan de Brederodestraat.

Jonge Stern
zong Sneeuwmannetjes
Zondagmiddag vond in restaurant
Zomerlust een opvoering plaats van
de kinderoperette „De sneeuwman-
netjes" van de Vlaamse componiste
Geertruida van Vlaederacken. Met
de opvoering van deze operette
maakte het in het najaar van 1957
opgerichte kinderkoor „De jonge
stem" onder leiding van de heer
B. Nuyen haar debuut in het open-
baar. Op het l meifeest voor de
jeugd werd deze operette in beslo-
ten kring reeds opgevoerd.

„De sneeuwmannetjes", geschre-
ven op een poëtisch libretto werd
door de jeugdige zangers en zange-
ressen _ met veel plezier voor het
voetlicht gebracht. De pianobegelei-
ding werd op verantwoorde wijze
verzorgd door mevr. H. Heijn'én.

Na afloop van de voorstelling
voerde namens de bond van arbei-
derszangverenigingen de heer Hui-
zinga het woord. Hij feliciteerde
de afdeling met het behaalde suc-
ces en sprak de wens uit dat in de
toekomst nog vele uitvoeringen van
„De jonge stem" zouden volgen.

Feest voor TZB
De r.k. sportvereniging TZ.B. orga-
niseert op zaterdag 17 mei a.s. een
feestelijke bijeenkomst in het Pa-
tronaatsgebouw aan de Gr. Krocht.

Ongevallen
met bromfiets en scooter
Zaterdagmiddag omstreeks 4 uur
liep de heer S. uit Amsterdam met
zijn bromfiets aan de hand op het
rijwielpad van de Boulevard Bar-
naart nabij de Toko. Zijn vrouw zat
op de duo. Toen zij wilde afstappen
verloor de heer S. de macht over
het stuur met het gevolg dat hij
kwam te vallen. Hij liep een gebro-
ken sleutelbeen, gekneusde ribben
en schaafwonden op en moest op
advies van dokter Flieringa naar
het St. Elisabeth Gasthuis in Haar-
lem worden overgebracht.

Zondagmiddag reed de militair J.
J.L. uit Haarlemt,„orristreeks half
drie-'op de- Zandvôortselaan' nabij
Bentveld toen plotseling het achter-
wiel van zijn scooter rolde. Hij
kwam op het wegdek terecht, waar-
bij zijn duopassagiere, de 21-jarige
kapster J.v.d.L. uit Lisse, vermoe-
delijk een schedelbasisfractuur op-
liep. Zij moest per ziekenauto naar
het Diaconessenhuis in Haarlem
worden vervoerd. De scooter werd
licht beschadigd.

Het derde ongeval gebeurde even-
eens op de Zandvoortselaan twee en
een half uur later. De bestuurster
van een bromfiets, J.v.d.L. uit Vijf-
huizen, reed op het rijwielpad tegen
het vijfjarig jongetje M. M. v.d. M.
uit Zandvoort op. Zij viel en werd
aan de kaak gewond. Zij moest
op advies van dokter Flieringa naar
het Diaconessenhuis worden overge-
bracht. Het kind liep geen letsel
op. De bromfiets werd beschadigd.

Een Amerikaanse droomvrouw
N.N.T.G. speelde Bernardine

De vierde en laatste abonnementsvoorstelling van de stichting culturele
kring „'t Helm" werd vrijdagavond in gebouw Monopole besloten met
de opvoering van het blijspel „Bernardine in tien taferelen door Mary
Chase. De voorstelling werd gegev en door het eerdaags verdwijnend
Nieuw Nederlands Toneelgezelschap.

In zijn openingswoord sprak de vi-
ce-voorzitter van 't Helm, de heer J.
G. Wijnbeek, over de teruglopende
belangstelling voor de Helmpro-
gramma's. Hij weet dit o.m. aan de
televisie en de bestedingsbeperking,
zaken die volgens hem afbreuk de-
dcn aan de publieke interesse voor
de cultureel getinte manifestaties.
Hij deelde mee dat de afgelopen
wintercyclus een tekort laat zien
van ƒ 1000, waarvan ƒ 600 nog on-
gedekt is. Vol goede moed gaat het
Helm echter verder, zei de vicevoor-
zitter.

Hierna ging het doek op voor
„Bernardine", een toneelspel dat de
naam draagt van, een door een
groepje middelbare scholieren ge-
fantaseerde vrouw.

Bernardine moet het ideaal weer-
spiegelen van de vrouw zoals de
16- en 17-jarige scholieren die wen-
sen, een vrouw met begrip en ge-
voel voor hun problemen en gedach-
ten. De jongens vinden dat de meis-
jes van hun eigen leeftijd hierin te
kort schieten, en geen enkel inzicht
hebben in hun ontwakende verlan-
gens. Uit deze teleurstelling met de
bakvissen rijst het beeld van Ber-
nardine, de oudere vrouw, die het
leven gepeild heeft.

De scholieren gaan op zoek naar
hun ideaal en een van hen, Bufford
Weldy, het enige kind van een ge-
scheiden vrouw, die hem vertroetelt
maar niet begrijpt, weet tot het
idool door te dringen.

Zijn teleurstellende ervaringen
met de meisjes van zijn eigen leef-
tijd, die hij van zich afstoot door
zijn abrubte • en- bruuske manieren,
doen hem besluiten met 50 dollar
op zak de vrouw „met begrip'.' te
zoeken. Hij ontmoet zijn „Bernardi-
ne" die, begaan met zijn lot, de
jongen meeneemt naai haar flat
waar hij zijn hart voor haar uit-
stort.

. Wanneer hij bij zijn biecht ook
zijn naam noemt, blijkt de ideale
vrouw een vroegere vriendin van
zijn moeder. Om ongewenste com-
plicaties te voorkomen stuurt de
droomvrouw de jongen naar huis
met de troostende raad, de liefde
niet te forceren.

Na zijn avontuur met deze we-
reldwijze dame wacht hem een
meisje, dat hem al die tijd trouw
is gebleven en Bufford Weldy her-
vindt zijn evenwicht.

Een Amerikaanse visie op het rij-
pingsproces van jonge mensen, die

of deêeti
Bijten en gebeten worden

Na, alle opwindende festiviteiten
van Koninginnedag, Bevrijdingsdag
en de jubilerende middenstanders is
het goed weer eens gewoon te doen.

En we moeten onze aandacht zo
langzamerhand gaan richten op een
ander evenement, dat minstens zo
hevig is als een vuurwerk, een hon-
denshow of een concert in de blau-
we tent. Vrienden, de gemeente-
raadsverkiezingen staan voor de
deur. De koek kan niet op: Nog
niet zo lang geleden mochten wij
onze vertegenwoordigers ir> de Pro-
vinciale staten kiezen en over goed
2 weken worden wij al weer „on-
der de wapenen" geroepen om me-
dcplichtig te zijn aan de wijze,
waarop onze gemeente in de eerst-
komende vier jaar wordt bestuurd.

Ik heb het al eens eerder gezegd,
geloof ik (en als ik het niet heb ge-
zegd, heb ik 't gedacht) dat wij
hier in ons land voor vol worden
aangezien. Men durft ons iets in de
handen te geven. U zult wel begrij-
pen dat ik nu niet direct dat rode
potlood bedoel. Ik zie 't meer syni-
bolisch: wij krijgen een stukje van
het gemeentebeleid in handen

U moet hier niet te licht over
denken. Er zijn mensen, die zeg-
gen: Wat kunnen mij die verkiezin-
gen schelen En ze besluiten dan
met' 't afgezaagde verwijt: Of je
nou door de hond of door de kat
wordt gebeten Dergelijke He-
den verkeren, volgens hun zeggen,
altijd in een situatie van gebeten
te zijn. Men wil als 't ware gebeten
worden. Een vreemde gedachte

vrienden, een gedachte, die trou-
wens zoer .verwerpelijk is, omdat
ze niet past voor ons Nederlanders,
die historisch altijd meer gebeten
hebben, dan gebeten werden.

Enfin, ik zal hier niet 'al te lang
bij stil staan, want scherpzinnige
geesten onder U zullen mij toevoe-
gen dat in verband met dit bijten
de ene nederlander de andere heeft
gebeten. U ziet het: ik verstrik me-
zelf altijd in m'n eigen netten. En

eh dat is zeer bepaaltl niet
de bedoeling!

Wij krijgen een stukje van het
gemeentebeleid in handen. Dat wl
zeggen dat wij, door het uitbrengen
van onze stem. een favoriete Ji-
guur naar voren brengen, een kam -
pioen van het (gouden) gemeentf-

of een schoolbord.

woord aanbevelen. En U hebt hel
kunnen vernemen uit vroegere pro-
paganda verkiezingsredevoeringen,
dat is een verantwoordelijke bczig-
heid. Achter de man of de vrouw
van onze keuze staat U, sta ik,
staan wij allen. Zeker, achter iede-
re raadszetel staat een klutje ge-
meentenaren, die gezegd hebben:
neem plaats en doe een goed woord
voor ons!

U zult, zonder dat ik het met
evenveel woorden heb gezegd, al
weer begrepen hebben dat het zit-
ten in die zetel net zo gewichtig is
als het staan er achter. En als
iedereen zit en tegen zijn of haar
supporters gezegd heeft: Bedankt
lui, ik zal jullie vertrouwen niet be-
schamen, dan begint het werken
aan de verantwoordelijke taak: het
besturen ener gemeente, in concre-
to: ónze gemeente, 't dierbare Zand-
voort. U moet weer niet denken dat
dit een sinecure is. Want plotseling
beseffen wij dat wij een tikkeltje
verantwoordelijk zijn voor de aan-
koop van een schrijfmachine bij
publieke werken of een veegmachi-
ne of een schoolbord in een inrich-
ting voor v.g.l.o. En wij geven een
lap grond in erfpacht, stellen vra-
gen over de verlichting in bepaal-
de dorpsgedeelten en interpelleren
b. en w. ,over een vermeend gebrek
aan inzicht van de wethouder bij
een brok wederopbouw-tragiek. Wij
hekelen de schoonheidscommissie
en betuigen onze waardering voor
het werk van een commissie-ad hoc
wij oefenden critiek uit op de frac-
ties aan de overzijde van de tafel
en wij denken de wijsheid in pacht
te hebben.

Ja, vrienden, kiezen is even
groots als gekozen worden. Precies
zoals bij het bijten en het gebeten
worden

BARTJE.

zich er wel voor wacht de omhei-
ning van de voor dit thema vast-
gestelde normen te overschrijden.
Het loopt allemaal goed en zonder
geestelijke kleerscheuren af. De
jonge mensen dreigen te ontsporen,
maar ze derailleren niet. Amerika
en de Amerikaanse denkbeelden
over hetgeen er leeft onder de op-
pcrvlakte van de huid zijn gered.
De gezonde geest van Winnetou, die
in de kinderen en in- Amerika leeft
overwint tenslotte en Freud ligt
onder.

Technisch heeft dit blijspel het
niet geringe voordeel dat het een
groot aantal jonge acteurs in de ge-
legenheid stelt op de planken te ver-
schijnen. Een nadeel is echter, dat
door gebrek aan routine, het samen-
spel over het algemeen onder de
maat blijft.
Dit gebrek aan homogeniteit kwam
vooral tot uiting in de scènes die
zich afspeelden in het achterlokaal
van het café „The Shamrock".

De aansluiting werd hier telkens
gemist en de souffleur moest als
reddende engel optreden.

De eerste zeven taferelen werden
moeizaam voor het voetlicht ge-
bracht; van de „aanstekelijke
lichtvoetigheid", waarvan het pro-
gramma spreekt was weinig te be-
speuren. Alleen in de laatste tafe-
relen raakte men boven de middel-
maat. Het hoogtepunt van de voor-
stelling was het gedeelte in de flat
van de oudere vrouw Bernardine.
Andrea Domburg en Ger Smit. ex-
celleerden hier. Van de overige me-
dewerkenden vielen Fred Oster en
Ellen de Thouars op met goed spel.'
De anderen bleven daar ver be-
neden. J.G.B.

Tweemaal een lunapark
De Zandvoortse Oranjevereniging
organiseert van 23 tot en met 26
mei en van 26 juli tot en met 3 aug.
een lunapark, resp. op het terrein
aan de kop van de Zeestraat en op
het terrein aan de Herenstraat.

„Zandvoortmeeuwen"
Uitslag zondag 11 mei:

Zandv.m. jun. c-HFC e 5-2
Uitslagen zaterdag 10 mei:

Zandv.m. 3-Kennemerl. 7 7-4
EDO adsp. b-Zandv.m. b 1-5
Zandv.m. adsp. e-Ripperda a 2-1
Zandv.m. adsp. f-Nieuw Vennep a
Nieuw-Vennep niet opgekomen.
Bloemendaal adsp. c-Zv.m. g 0-7

Programma donderdag 14 mei
(Hemelvaartsdag)

55 Halfweg jun. a-Zv.m. b 14.30 u.
64 WH jun. b-Zandv.m. c 12 u.

Duivensport
De p.v. „Pleines" hield op zondag
11 mei een wedvlucht vanaf Vil-
voorde, afstand 162 km. Gelost om
10 uur 10 min., arriveerde de eerste
duif om 11 uur 58 min.

Corn. Koper l, 12.
H. Lansdorp 2.
Th. v.d. Meulen, 3, 4, 5, 15, 16, 24,
26, 27.
J. de Leeuw 6.
Gebr. Koper 7, 21, 25, 31.
J. Donker 8, 11, 14, 28
A. Dorsman 9.
C. K. Draijer 10.
Jan Koper 13, 20, 29.
J. Schrander 17.
A. H. Daane 18, 22.
C. Visser 19.
K. Driehuizen 23, 32.
J. B. Koper 30.

Zandvoorfse Korfbalclub
Er stond j.l. zondag maar een wed-
stj'ijd op het programma, n.l. ZKC
2 tegen Haarlem 5.

De Haarlemmers waren in de
eerste helft iets sterker en wisten
hun meerderheid in een doelpunt
om te zetten. Na de rust slaagde de
Zandvoortse ploeg er in op gelijke
voet te komen na een inworp van
Jan Termaat. Met deze 1-1 stand
kwam tevens het einde van de ont-
moeting.

Zandvoortse Bridgeclub
Het winterseizoen word op zaterdag
17 mei a.s. met een slotdrive beslo-
en.



TOP-VACANTIEDRUKTE
begint dit jaar vroeg

De bouwvakvacanties zullen dit
jaar weer in twee perioden van ne-
gen dagen gesplitst worden. Deze
vakanties zullen echter in het ka-
der van het streven naar vakantie-
spreiding ruim een week vroeger
beginnen dan het vorige jaar.

Zo zullen de bedrijven ten noor-
den van de grote rivieren, met in-
begrip van Rotterdam, hun vakan-
tie hebben van 12 tot en met 21
juli (in 1957 was dit van 20 t/m
29 juli), die ten zuiden van de
grote rivieren van 2 t/m 11 augus-
tus (in 1957 van 10 t/m 19 aug.)
De Bedrijfsraad voor het taouwbe-

drijf heeft deze 'vacanties bindend
vastgesteld.

Aan de andere eollectief-sluiten-
de bedrijfstakken heeft het bureau
vakantiespreiding het verzoek ge-
richt hun vacanties niet tegelijk
met de bouwvakken vast te stel-
len, teneinde al te grote opeenho-
pingen van vacantiegangers te voor-
komen. Wel zal tengevolge van de
vervroeging van de bouwvakvacan-
tie een zeer groot aantal lagere
scholen de aanvangsdata van de
vacanties dienovereenkomstig ver-
vroegen.
De grote vacantiedrukte deze zo-

Abonneert U
op de
Zandvoortse
Courant

RINKEL vraagt voor direct

handige dame voor het buffet

mer zal dus reeds een achttal da-
gen vroeger beginnen. Als men niet
aan deze periode gebonden is en de
stilte zoekt, zal men er goed aan
doen bij het maken van zijn vacan-
tieplannen hiermede rekening te
houden.

Gertenbachs Drukkerij
verzorfit al uw

FAMILIE
DRUKWERK

als:
Geboortekaartjes
Verlovingskaartjes
OndertrouwciTCulaires
Visitekaartjes
Rouwcirculaires
Dankbetuigingskaarten

Achterweg l
telefoon 2135

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
3100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2345 Gemeente Secretarie
2499 Gem, geneesheer, Julianaweg la
2069 Begrafenis- en crematie-onder-

neming J. de Roode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
bachs Drukkerij, Achterweg 1.

Daar kunt u heen
Monojiole

Dinsdag 13 en woensdag llf mei,
8 uur: film „Pepote, het kind van
de straat."

Donderdag 15 mei, Hemelvaartsdag
2.30 en 8 uur: film „Warenhuis-
op stelten".

Hotel Bouwes
Dagelijks 8 u: Het Italiaanse dans-

en showorkest van Piel.ro Podelli
en zijn solisten.

Zondags matiné.

Stadsschouwburg j Haarlem
Donderdag 15 mei, 8 uur: Nieuw

Ned. Toneelgez. met ,Als 't kind-
je binnenkomt'

Zaterdag 17 mei, 8 uur: De Haagse
Comedie met „De cirkel".

Zondag 18 mei, 8 uur: De Haagse
Comedie met „Toontje heeft een
paard getekend".

Woensdag SI mei, 8 uur: Ballet der
lage landen".

D
WONINGRUIL

Aangeb. landhuis Aerden-
hout. Huur ƒ 90.
Gevr. flatwoning (geheel
vrij) ca. ƒ 100 gem. Zand-
voort. Br. nr. 3601 Z. Crt.

VACANTIE
"Wie wil zijn gemeub. huis
ruilen, met dito in Hilver-
sum, maand juli. Br. zen-
den aan Salwegter, Jan
Steenlaan 7, Hilversum.

Gem. vrij BOVENHUIS
3 k. en keuk., juni-juli-
aug. Na 6 u. Tel. 020-
45490.

20-jarig meisje zoekt goed
KOSTHUIS. Br. nr. 3604
bur. Zandv. Courant.

Te huur gevr. PAKHUIS.
Liefst centr. of omg. P/a
l'Amistraat 17 na 6 uur.

VERGADERLOKAALTJE
of -KAMER 10-15 pers.
2 x l*/- u. p.w. v. perm.
gevr. Br. nr. 3603 Z. Crt.

Meisje b.z.a. als BABY-
SIT. Burg. Beeckmanstr.35

JONG MEISJE gevr. v.d.
huish. v. halve dg. Br. nr.
3602 bur. Z. Crt.

Goed ingev. limonadefabr.
vraagt een AGENT of

DEPOTHOUDER voor
Zandvoort. Br. nr. 3701
bur. Zandv. Courant.

TE KOOP: schrijfmachine
(Remington) ƒ 50; Sin-
gertrapnaaimachine ƒ 60.
Zeestraat 28 na 6 uur.

Te koop: HUIS, voorzien
van c.v. en gar. Tel. 3718.

Half. Eng. KINDERWA-
GEN te koop. De Valk,
v. Kinsbergenstraat 11.

Te koop: AUTO, Citroen
Sport '49 tegen aann. bod.
Haltestraat 39, tel. 2810.

TE KOOP 3 leunst. (2 ho-
ge, l lage) tezamen ƒ 50;
z.g.a.n. uitneemb. kinder-
wagen, grijs nylon, merk
v. Delft. Mevr. Borst, Bre-
derodestraat 134, tel. 3328

Te koop: OPKLAPBED
90 cm, m. 3 d. matras.
ƒ 30. Zeestr. 28 na 6 uur.

Te koop: bl./witte KIN-
DERWAGEN i. pr. st., te
gebr. als wandelwagen en.
reiswieg. Dr. Gerkestr. 99
Telefoon 2294.

GOED TEHUIS gezocht
v. Cocker spaniel (reu).

Telefoon 2756.

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Zaterdag 17 mei, 8 uur
De Haagsche Comedie

„De cirkel"
Zondag 18 mei, 8 uur
De Haagsche Comedie
„Toontje heeft een
paaxd getekend"

Woensdag 21 mei, 8 u.
„Ballet der

Lage Landen"
Pr. ƒ 1,25 t/m ƒ S (a.i.)
Verk. op speeld. en 2 dg
erv. v. 10-3 u. Na 12 u.
tel. Coupons geldig.

ADVERTEERT
in de

ZANDVOOKTSE COURANT

™~«VJ,™r ^-- T '̂~«-̂  r*7-7^V"•'\,'f""'~'s~r

'''*.C /C^.k4£*">:V'/' I:t-

IK HOU VAN
DE GRUYTER

waar hef zo prettig winkelen is!

De fleurige, keurige winkels zijn het kenmerk van frisse, verse artikelen
uit eigen moderne fabrieken. "~
Kwaliteitscontrole tot aan de klant toe.
De Gruyter's betere waar stelt U nimmer teleur i • '

voordeel l voordeel
tot en met
20 mei '58

tot en met
20 mei '58

Bij elke aankoop van een fles limonade

EEK TABLET
HEERLIJKE CHOCOLADE

ter waarde van 75 cent

voor 45 cent

2 PAKJES
KALFSBOUILLONSOEP

van samen f 1.- r/

voor 75 cent

MELK-CHOCOLADE

10% KORTING DOOR
eigen importen

eigen expeditie
eigen fabrieken

eigen winkels
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ZANDYDORTSE COURRedactie en
administratie:
Aclhtenweg l
Telefoon 3135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm hoogte

voor ZANDVOORT. BENTVKLO en AKRDK'NHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland f 8,-
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank Zandvoort

Terugblik op schoolconcerten
jfGebrek aan gefundeerd muiziekonderwijs

•Nu het seizoen van de schoolconcerten voor de Zandvoortse jeugd is
afgelopen is het tijd zich af te vragen: a, of deze concerten heb-
ben beantwoord aan het doel dat men zich er mee voor ogen had ge-
steld. b. of het van belang is om in komende seizoenen op de ingeslagen
weg voort te gaan.

Ongetwijfeld zullen de organisato-
ren, zowel plaatselijke als landelij-
ke, zich met deze vragen bezighou-
den. Zij zijn echter gebonden aan
het a priori van hun organisatie,
die als alle organisaties, waarschijn-
lijk al aan vele afspraken en ban-
den vastligt en daarom de bewe-
gingsvrijheid enigszins beperkt.
Voor een buitenstaander gelden de-
ze praemissen niet, en hij kan dan
ook naar hartelust zijn mening ten
beste geven, zonder te beseffen,
welke grote moeilijkheden het uit-
voeren van zijn voorstellen zou ver-
oorzaken. N

In het afgelopen seizoen hebben
wij, op een enkele uitzondering na,
muzikaal verantwoorde manifesta-
ties te horen gekregen. Diverse
hiervan zoals bijv. de volksliederen
en de kleine opera van Menotti, be-
zorgden — ondanks of misschien
3uist door het feit dat de muziek
zeker niet overbekend was — het
publiek duidelijk aangename uren.
Stelt men zich ten doel de scholie-
ren eens per maand een feestmid-
dag, d.w.z. niet werken, en een voor-
stelling door een speciaal hiervoor
geëngageerde groep te bereiden, dan
kan men bij vertoningen van een
gehalte als in Zandvoort over het
algemeen het geval was, spreken
van een onverdeeld succes.

Daar wij echter menen dat niet
uitsluitend een momenteel amuse-
ment," maar wel degelijk een op-
voedkundig belang op het program-
ma van de organisatoren staat, wil-
len wij nogmaals de aandacht ves-
tigen op de o.i. inexacte opzet.

-Men -kan een eventueel opvoed-
kundige tendens naar twee kanten
uitwerken. Ten eerste is het moge-
lijk zich ten doel te stellen dat de
jonge mensen kennis nemen van dit
bepaalde cultuurgebied. Ten tweede
kan men zijn hoop vestigen op de
beschavende invloed die van klas-
sieke muziek heet uit te gaan.

Over het eerste hoeft niet lang
getwijfeld te worden. Cultuurge-
schiedenis is hoogstens enigszins te
volgen wanneer zij wordt gedoceerd
in regelmatig terugkerende lessen,
gegeven met korte tussenpozen —
bijv. van een week, en geen kind
zal meer dan enkele details onthou-
den van het vluchtige overzicht,
dat op 8 tot 10 schoolconcerten per
jaar hem geboden wordt.

Is daarentegen het laatste het ge-
val, dan zoekt men dus bewust naar

een atipode van film, televisie etc.,
die een zo gemakkelijk vermaak
bieden dat men er zich niet in het
minst voor hoeft in te spannen en
die dus een verslappende invloed
moeten uitoefenen. Men constateert
dit al bij betrekkelijk jonge kinde-
ren, die zich vaak met het mooiste
speelgoed niet meer kunnen amuse-
ren wanneer zij eenmaal gewen .1
zijn regelmatig naar televisie te kij-
ken. Voor initiatief en fantasie is
een dergelijke afleiding dus niet bij
uitstek bevorderlijk.

Terug dus tot de klassieke vf>r-
maken, waarvan de muziek er één
is, om deze verstrooiende invloe-
den het hoofd te bieden. Hoe ecli-
ter kan men van iemand eisen, dat
hij zich amuseert met een spel
waarvan hij de spelregels niet kent ?
Ongetwijfeld zullen de jeugdige
aanhangers van Mozart en Chopin
de concerten plezierig vinden. Maar
bij hen is de belangstelling reeds
wakker. Het zal hen alleen maar

spijten dat de toelichting zo uitge-
breid is. Daarentegen krijgt 't me-
rendeel van de toehoorders een aan-
tal vaag bekende klanken te horen
die door het gesproken woord mei.
al even vaag bekende zaken gcasso-
cieerd worden — als bijv. jVlozarts
Turkse mars met de Turkse trom—.
Wij kunnen ons niet voorstellen dat
musici, die toch het effect van zelf
musiceren, van een geoefend oor
etc. kennen, enig heil kunnen ver-
wachten van wat voor jonge out-
siders goocheltoeren moeten zijn.

Zoals wij reeds vroeger betoog-
den: het is niet nodig te proberen
van elk kind een musicus te maken.
Een exacter aanpak echter, in de
vorm van solfège- en zanglessen,
behandeling- van een bepaald instru-
ment met voorbeelden uit de litera-
tuur d.m.v. gramofoonplaat- en di-
recte concerten, en dit alles in klein
verband en in wekelijkse lessen,
zou a. belangstellenden van niet-be-
langstellenden scheiden en b. sen
hogere concentratie van de energie
betekenen.

Bij een dergelijk behoorlijk ge-
fundeerd muziekonderwijs is 't ook
niet nodig om met de geboden waar
te marchanderen, zoals dit op het
ogenblik door sommige concertge-
vers maar al te duidelijk wordt ga-
daan. Laat muziek een plezier blij-
ven voor diegenen die het een ple-
zier vinden en niet iets waarmee ge-
vent moet worden, want, hoe graag
men ook zou willen, „niemand kan
iets leren dan dat wat hij reeds
weet".

A.U.

Na 10 ZHV-dagen

Einde middenstandsfestijn
met een cabaret voorstelling in Zomerlust

De Zandvoortse Handelsvereniging heeft de kroon op haar feestweek
gezet door de winkeliers zaterdagavond j.l. een buitengewoon cabaret-

...progranuna -asji-te ,bïeden.- _ . - ., ~
De feestcommissie had de heer Burger van* het Gewestelijk Arbeids-
bureaii te Amsterdam bereid gevonden een groep artisten samen te
stellen, die deze avond zou verzorgen

Dit werk was bij de heer Burger,
dit bleek wel uit het programma,
in goede handen. Ieder, die deze
avond heeft meegemaakt, zal haar
niet licht vergeten.

De conference werd verzorgd door
de heer André Carrel. Waarschijn-
lijk een oude rot in het vak, want
al direct bepaalde hij zelf, dat, wan-
neer hij sprak, er niemand anders
zou spreken! Hij' deed dit op een
opmerkelijke wijze.
Zo iemand van wie men zegt hij
hééft het publiek. Hij had ook de

15 MEI — Dag, mensen, zoals U het hele jaar door slecht weer, met
ziet ben ik weer van de partij! Jans af en toe een dagje met wat minder
had nog verleden week (toen het kou.
nog mooi weer was!) tegen me ge- Dat hebben geleerden, die het weten
zegd: „'t Zal me benieuwen of kunnen, voorspeld. Ik heb de indruk
mijnheer de redakteur je dit seizoen dat dit geen strandliefhebbers zijn,
weer in de krant laat schrijven " maar ik denk wel dat ze gelijk heb-
Nou, 't is voor elkaar gekomen, hè? ben, want al gebeuren deze akelige
Alleen met het weer wil 't niet zo. dingen dan pas over 500 jaar, ik

vind dat we al een mooi voorproefje
De" redakteur zei dat ik maar na hebben. Zo nu en dan geeft de na-
Hemelvaartsdag moest begin-
nen, dan kon ik de lezers en
lezeressen vertellen hoe druk
het geweest is. Nou, dat zal
ik ze dan eens even vertellen:
Mensen, ik heb alleen komedi
anten gehad!
Ik begrijp wel dat ik dit even
moet uitleggen. Kijk eens, er
is een boek door iemand ge-
schreven, dat tot titel heeft

tuur kleine bewijsjes af van
»en zomer in 2458.
Jsns zegt dat ik erg pcssimis-
tisch ben. Dat ben ik niet met
haar eens, ik mag toch ge-
rust eens vooruit kijken? Ik
weet ook wel dat we dit sei-
zoen mooi weer krijgen en
volgend jaar ook nog. Maar

schrijver in de krant
draag je een verantwoorde-

„Komedianten trekken voorbij" En lijkheid (dat heb ik mijnheer Mo-
als ik nou vanuit m'n strandtent mus eens tegen mijnheer de redak-
hele optochten zie trekken, zonder teur horen zeggen) en daaromxmag
dat ze binnen Komen, moet ik altijd je niet alles goedpraten of door een
aan dat boek denken! gekleurde bril bekijken. De men-
Ik heb 't niet voor het zeggen en je sen moeten tenslotte weten waar ze
moet wel meedoen, maar anders zou aan toe zijn.
ik het seizoen niet voor juni laten Er zijn nog een paar enthousiaste-
beginnen. Eerlijk gezegd laten wij, lingen te water gegaan, maar die
strandmensen, ons opjutten door zijn nog sprakeloos van de schrik,
mijnheer Hugenholtz, die gezegd die ze gekregen hebben,
heeft dat het seizoen uitgerekt Nee, U kunt beter nog een poosje
wordt. Straks duurt het van febuari wachten. Voor dat we vijfhonderd
tot november en dan heb je hele- jaar verder zijn, bent U gerust nog
maal geen deel van leven meer. wel een paar keer in zee geweest.
Als het dan toch zo worden moet Haastige spoed is zelden goed. Ik
dat we hier in ons land over 500 weet dat onze burgemeester een he-
jaar altijd hetzelfde weer hebben; kei aan dit soort spreekwoorden
geen wisseling van seizoenen dus, heeft, maar soms zit er wel eens
dan ben ik geen voorstander van wat in.
uitrekken van de ellende. Zal ik me Tot de volgende week! En ik hoop:
een beetje druk maken in de met prettiger dingen!
sneeuwstorm. Want dat wordt het: STOELEMAN

leiding. Op deze wijze bijvoorbeeld:
„In andere plaatsen loopt iedereen
weg, als het programma bijna is
afgelopen. In Zandvoort doet men
dat niet, daar bedankt men de ar-
tisten met een warm applaus!"
Iedereen bleef na afloop dan ook
netjes zitten! Hij zal dit overal we!
doen waar hij optreedt, maar het
is toch knap dat zijn publiek daar-
aan gehoor geeft. Buiten de confe-
rence bleek André Carrel ook een
behoorlijk acteur te zijn. De twee
sketches, die hij tezamen met Cora
Ville bracht, werden door beiden
uitstekend gespeeld.

Dave Parker, een jeugdig jong-
leur, bracht de handen van de aan-
wezigen op elkaar voor zijn uit-
zonderlijk goede prestaties. Voora"
de imitatie van Charley Chaplin
waarbij hij de meest ingewikkelde
toeren met drie bolhoeden liet zien
was een knap staaltje van zijn kun-
nen

Het Leedy-trio, welbekend van
radio en televisie, oogstte veel bij-
val met hun zang en muziek. The
Brightons, een dame en heer, die
wel wat af wisten van grondacroba-
tiek, waren vooral in hun tweede
optreden facinerend.

Verder traden nog op Frans van
Dusschoten, imitator en Frangoise
Annabelle, met twee leuke liedjes
En tot .slot noemen wij, de heer Co
v.d. Heijden Wijmar, die zeker een
groot aandeel had in het slagen van
deze avond. Hij had niet alleen de
muzikale omlijsting van het geva-
rieerde programma, maar gaf ook
enkele soli. Na de pauze speelde
hij een potpourri van 12 „versoek-
nummers", een allegaartje van klas-
siek tot modern ritme, maar ultste-
kend verbonden. Wij hebben ons
verbaasd dat hij uit deze miserabe-
le piano nog iets goeds tevoorschijn
kon toveren!

Vóór dit programma konden de
aanwezigen de heer en mevrouw D.
Petrovitch op de televisie zien in de
zaterdagavond-quiz. Een bijdrage
van de^fa. Feenstra aan het f eest-
programma!

Na afloop van het optreden der
medewerkenden werd de heer C.
Schaap, voorzitter van de feest-
commissie — veel te lang! — door
de heer H. Hildering in het zonnetje
gezet. Het publiek moet wel onge-
duldig worden, wanneer dit alle-
maal zo gerekt wordt. En het blijft
altijd een kunst met weinig woor-
den véél te zeggen!

Het bal, dat tot vier uur duurde,
werd verzorgd door het ensemble
Ed. Williams en Engel Paap, ac-
cordeon.

A.W.-T.

een
De dramatische ont-
wikkelmg in Noord-
Afrika laat zich wei-
licht het best weer-
spiegelen in de
woorden die kort ge-
leden in het Tunesi-

sche weekblad l'Action werden neer-
geschreven door een Noord-Afrika-
ner „Om in 1958 gerespecteerd te
worden moet men geen vriend van
het Westen meer zijn."
Afgezien van de hautaine reacties
op dergelijke uitingen van enkele
verstokte Westerlingen, moet men
constateren dat een dergelijke oor-
dcelvelling van een Noord-Afrikaner
algemeen in de Westerse wereld een
intens gevoel van onbehagen wekt.
flet Westen en met name West-Eu-
ropa, heeft eeuwenlang de leiding
aan de volken uit het verre en na-
bije Oosten gegeven en in deze Zon-
den de economische en maatschap-
pelijke koers bepaald.
Thans wordt het Westen afgewezen,
uitgewezen en gemeden. Niet zon-
der materiële en geestelijke kleer-
scheuren moet de Westerse wereld
ervaren dat hetgeen door haar als
onomstotelijk en duurzaam werd
beschouwd, thans omver wordt ge-
lopen.
Het domste en meest ontwijkende
antwoord op deze situatie zou zijn
wanneer het Westen zich uitleverde
aan een psychologische verklaring
om, dan tot de orde van de dag over
te gaan. Wil het Westen dit.onbeha-
gen in zijn betekenis ook voor de
toekomst ernstig nemen dan moet
het de gevoelens van onlust onder
ogen durven zien.

De Westerse wereld zal hierbij de
illusie moeten loslaten, dat haar het
geestelijk leiderschap van een nieuw
ontwakende ivereld toekomt. Niet
omdat de omstandigheden zijn ge-
wijzigd sinds Amerika en Rusland
de oude wereld in macht voorbi)-
streefden, maar omdat dit leider-
schap ook in het verleden reeds een
farce was. Dit leiderschap was niet
gebaseerd op het gemeenschappelijk
menselijke, maar op uiterlijke eigen-
schappen van kennis en techniek.
Dit heeft het Westen de wereld-
macht en -markt bezorgd, maar te-
vens de venvijdiny veroorzaakt van
het algemeen menselijk patroon.
Nu de facade is omgetrokken is ook
het tekort aan menselijk partner-
schap onthuld. Wat het Westen
thans als enig zinvol antiooord over-
blijft op deze situatie is een bezin-
ning op zijn positie. Niet alleen op
hetgeen het nog rest in Azië en
Afrika, maar ook op de eigen be-
stemming in een veranderde wereld-
structuur.
Het Westen dient zich te realiseren
dat de bijdrage die het aan de
wereld zou kunnen leveren nu in de
kiem wordt gesmoord door wapen-
leveranties en militaire expedities.
Biedt het Westen zich echter aan,
zonder expansieve bijbedoelingen en
economische prioriteiten, als partner
zonder meer, dan zijn kansen op be-
grip en instemming mogelijk.

Dit is een bescheidener rol dan in
het verleden, maar zij is reëler en
opent de kans de barrière van voor-
oordeel en wantrouwen tusen het
Westen en de wereld te slechten.

VVD-bijeenkomst
Hedenavond organiseert de plaalse-
lijke afdeling van de • Volkspartij
voor vrijheid en democratie in Zo-
merlust_ „een propaganda-bijeen-
komst. Op deze bijeenkomst zuilen
de heren J. C. H. Cornelissen, lid
van de Tweede Kamer en G. Tates,
lid van de Zandvoortse gemeente-
raad spreken over het onderweïp:
„Gemeenteraad, WD en midden-
stand.

Politieke forumavond
In het kader van de verkiezingsactie
belegt de plaatselijke afdeling van
de Partij van de arbeid op dinsdag
20 mei a.s. in „Zomerlust" een fo-
rumavond, welke geleid zal worden
door de heer G. J. Sterrenburg. Het
forum wordt gevormd door de vijf
raadsleden van de P.v.d.A.-fractie.

Nieuw hoofd Julianaschool
Door de benoeming van het tegen-

woordige hoofd van de Julianaschool
de hr Kiewiet, als hoofd van de op l
september a.s. te openen Chr. Ulo-
school, is de heer Rijper als nieuw
hoofd van de Julianaschool benoemd,
ingaande l sept. a.s.

Wegens huwelijk van de aan deze
school verbonden onderwijzeressen,
mej. Hoogland en Koopmans, zijn
per l september a.s. benoemd mej.
C. van den Haak uit Den Haag en
mej. J. Vonck, wonende te Overveen.

Ter vervanging van de heer Rij-
per, als onderwijzer is benoemd per
l september de heer L. Rijks, thans
onderwijzer te Geleen.

Concert in hervormde kerk
A.s. zondagavond wordt in de Herv.
Kerk aan het Kerkplein een concert
gegeven door het Kerkkoor met so-
listische medewerking van Arie But-
ter, hobo en Louk Nelissen, orgel.
Het enige tijd geleden opgerichte
kinderkoor zal eveneens optreden.

Burgerlijke stand
9 mei—14 mei 1958

Geboren: Albert Bernard Gebrge,
z.v. A. Visser en M. Koper; Tinie
Cato, d.v. E. W. Lukkasseu en C. J.
Molenaar; Jannetje Harmina, d.v. E.
Bol en A. Schaap; Michaël Antonius,
z.v. A. de Jong en J. W. van Duijn;
Albert Pierre, z.v. A.M.Versteege en
G. L. van Huffelen; Caroline Aleida,
d.v. C. Steetskamp en H. Jacobsen;
Johanna Frieda, d.v. H. J. Franke
en J. Groen; Frances Margaret. d.v.
E. C. Lumb en M. A. Weaving.

Ondertrouwd: Adriaan Christiaan
Willemse en Adolphine Catharine
Emily van der Ven; Jan Pieter Muis
en Hendrika Maria Visser; Dirk Ma-
rinus Kreuger en Johanna Kunkeler.
Gerrit Harteveld en Eli:ae Louisa v.
Malsen.

Getrouwd: Petrus Joseph Dekker
en Helena Elizabeth Maria Boon;
Petrus Johannes Hendricus van
Rooij en Martha Maria Dyphna van
den Berg.

Overleden: Trijntje Clara Grin,
oud 81 jaar, weduwe van Petrus Jo-
hannes Sebregts; Pieter Haan, oud
67 jaar, weduwnaar van Guurtje
Balk; Maiie Henriëtte Godefride L'
Hoist, oud 80 jaar, weduwe van Jo-
hannes Pheiffer.

Geboren buiten de gemeente: Ger-
da Slokker.

Watergetijden
H.W. L.W. H.W. L.W. strand

mei berijdbaar
IS 3.23 11.30 15.43 23.30 7.30-13.30
19 3.56 12.— 16.19 —.- 8.00-14.30
20 4.30 0.30 16.53 12.30 S.30-15.—
21 5.04 1.— 17.27 13.— 9.00-15.30
22 5.39 1.30 18.03 13.30 9.30-16.—
23 6.16 2.- 18.42 14.30 10.30-16.30
24 6.58 2.30 19.26 15.— 11.00-17.30

Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

Ter gelegenheid van Pinksteren
is ons kantoor uitsluitend ten behoeve van het vreemdelingen-

verkeer op de navolgende dagen geopend:

24 mei (zaterdag voor Pinksteren) 10 - 13 en 15 • 20 uur

26 mei (Tweede Pinksterdag) 11.30-13 en 18-19-30 UUt

DE TWENTSCHE BANK
Zandvoort - Grote Krocht 12 - 'Telefoon 2109



Gelokt door socialistisch gefluit,
werd ik haar politieke buit.
Ik word beschermd tegen de kat,
maar wilde dat ik mijn vrijheid had.

Voor het behouden van Uw Vrijheid
en het leven in blijheid,
is Uw beste daad:

STEMT V.V.D. voor de raad!

V.V.D. - lijst 4
(Punch)

Luilak, schutters en ringrijders
Folklore rond de Pinksterdagen

Het zal U ongetwijfeld wel eens zijn overkomen, dat U te laat op uw
werk verscheen. Dat was niet prettig, ook al kon U aanvoeren, dat uw
te late komst een gevolg was van oorzaken buiten uw schuld. Dat U
wel eens te laat kwam, wil daarom nog niet zeggen, dat U lui bent.
Mocht U echter in sommige plaatsen van Noordholland het ongeluk
hebben om op zaterdag voor Pinksteren als laatste uw kantoor of fa-
briek binnen te stappen, dan kunt U zeker rekenen op het twijfelach-
tige genoegen om tot ,,luilak" te worden „verheven".

Veel kans om op die dag te laat
te komen, krijgt U echter niet. Daar
zorgt de jeugd op Luilakmorgen
wel voor.
Zowel in de Zaanstreek als te Am-
sterdam en Haarlem denkt geen
kind er over om op zaterdag voor
Pinksteren lang op bed te blijven
liggen. Voor dag en dauw is de
jeugd al uit de veren. Gewapend
met potdeksels, lege biscuitblikken
en allerhande lawaaimakende voor-
werpen trekt men in groepjes door
de straten, en onder begeleiding
van ketelmuziek weerkaatst het
„luilaklied" tegen de zwijgende ge-
vels: „Luilak, beddezak, staat om
negen ure op. Negen ure, hallef
tien. Heb je die luilak al gezien?"

Met deze poëzie begint in Noord-
holland de luilakviering. Een evene-
ment dat een halve eeuw geleden
een tamelijk hardhandig karakter
droeg, een feestdag voor naturen
met de neiging het werk der oude
beeldenstormers te hervatten.

Dit bruuske uiterlijk is lang-

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 8 uur:

'Doktoren:
Dr. J. van der Meer
Julianaweg la hoek Kostverloren-
straat, telefoon 2499.
Zondag 18 mei
Dierenarts J. Hagedoorn
Heemsteedse Dreef 11, Heemstede,
telefoon 35521.
Wqkzuster:
Zuster M. E. Niezen
Van Lennepweg 42, telefoon 2382.
Apotheek: '

17—23 mei:
Apotheek Kerkhoven, Zeestr. 71.
ledere avond vanaf 7 uur en op
de zondag de gehele dag uitslui-
tend geopend voor recepten en
spoedgevallen.

zamerhand verdwenen en er is een
min of meer „geleide" Luilak voor
in de plaats getreden. In sommige
gemeenten geeft de overheid lei-
ding aan de feesten om daarmee
de kwade geest van Luilak te be-
zweren. Dat een dergelijke injectie
van hogerhand niet altijd tot een
vreugdeloze toestand, de dood in de
pot, aanleiding geeft blijkt uit en-
kele geslaagde initiatieven. In
Zaandam vormen de georganiseerde
korriewedstrijden thans het hoog-
tepunt in de Luilakviering.

Een korrie is een vierwielig
schuitvormig wagentje — tussen
haakjes, een overblijfsel van het
Germaanse narrenschip, dat, be-
mand met drinkende feestvierders,
in een optocht werd meegevoerd —
met houten assen en wielen. Een
aantal jongens trekt het vehikel,
bestuurd door één hunner, zolang
voort tot de houten assen lenge-
volge van de wrijving beginnen te
roken. Het is nu zaak voor do he-
stuurder om snel de vierwiciev Te
verlaten, want zonder pardon gaal
het voertuig de NZaan in. Met deze
korries worden thans wedstrijden
gehouden. Scholieren strijden tegen
elkaar om fraaie prijzen. Tijdens de
rit moet de wagen in een bak met
water worden gedompeld.

In Oudkarspel voorkomt men dat
de oude geest van de Luilakviering
boven komt drijven door het orga-
niseren van een \ huisvuilophaal-
dienst. Scholieren verzamelen met
een versierde wagen afval en huis-
vuil tot voedsel voor het later op
de dag te ontsteken „Meivuur".

Een van de sympathiekste uitin-
gen van de Luilakviering is nog al-
tijd de luilak-bloemenmarkt te
Haarlem, waar men kan genieten
van de kleurenpracht, uitgestald op
de bloemenschuiten, karren en kra-
men langs de singels.

Maar op welke wijze luilak thans

P R E D I K B E U R T E N

Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 18 mei

10.30 uur: ds. R. H. Oldeman.
Het huis in de duinen:

19.30 uur: ds. R. H. Oldeman.
Jeugdkapel in „De Witte Zwaan"

10.30 uur: D. Nieveld.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 18 mei

10.30 uur: ds.
Haarlem.

J. Heidinga uit

Gereformeerde Kerk
Julianaweg boek Emmaweg
Zondag 18 mei

10 en 17 uur: prof. dr. J. H. Ba-
vinck van Amsterdam (Zendings-
zondag).

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zondags HH. Missen om 6.30, 7.30,
9 uur Hoogmis en 11 uur; Lof om
7 uur.
In de week H.H. Missen om 7

uur en 7.45 uur. Lof om 7.30 uur.

Ned. Chr. Gemeanschapsfoond
Dinsdag 20 mei

3 uur: samenkomst in „Pniël",
Zuiderstraat 3.
Spr. H. Veldkamp, tvangelist» te
Den Haag.

Jehova's getuigen
Woensdag 20 u. en zondag 14 u.
studie in veilinglokaal Dorpsplein.

Zondag 18 mei
14 uur: openbare lezing. Onder-
werp: „Waar gaat het met deze
wereld naar toe?"

Humanistisch Verbond
Zondag 18 mei, 9.45 uur, 298 m, le-
zing door dr. G. W. Huygens. On-
derwerp: „Levenswijsheid in aforis-
men".

ook wordt gevierd, geleid of ongeor-
ganiseerd, de „ketelaubades" bij
zonsopgang blijven steeds het ken-
merk vormen van dit merkwaar-
dige festijn,.

Wordt in Noordholland Pinkste-
ren dus voorafgegaan door een ty-
pisch volksfeest, in Brabant komt
men op tweede Pinksterdag en in
Zeeland pas op dinsdag na Pinkste-
ren of, zo gezegd, op „Pinksterdrie"
in beweging. Wie op Pinkstermaan-
dag beneden de Moerdijk komt en
bijv. de plaatsen Bakel of Gemert
bezoekt, waant zich in de middel-
eeuwen. Het oude Gildebestaan her-
leeft met fraai uitgedoste gezellen,
wapperende vlaggen en versierde
paarden. De Schuttersgilden vieren
feest met vendelzwaaien, waarvoor
een grote behendigheid, en met
boogschieten, waarvoor een stevige,
vaste hand is vereist. In optocht
gaan de Gildebroeders naar het
feesterrein. Voorop een ruiter, daar-
achter de trommelslagers, de ven-
delzwaaiers en, temidden van zijn
gezellen, de schutterskoning. Op
zijn borst en rug is zijn lange zwar-
te jas getooid met zilveren plaquet-
tes, een piek is in zijn hand en een
„hoge zije" siert zijn hoofd. Op het
terrein aangekomen, worden de
oude hand- en kruisbogen gespan-
nen en snorren de pijlen naar het
doel.

De beste schutter wordt tot „ko-
ning" uitgeroepen, terwijl prijzen
(vroeger tinnen voorwerpen) wor-
den uitgeloofd. Zulk een Schutters-
feest is een folkloristische gebeur-
enis van het beste soort en het is
verheugend, dat vooral de jeugd
van Brabant nog steeds taelangstel-
ling heeft voor het eeuwenoude gil-
dewezen.
Met zeer veel animo wordt te Wal-

cheren op Pinksterdrie het befaam-
de ringrijden beoefend. In welke
stad of op welk dorp men ook
vraagt, elk kind kan de plaats aan-
wijzen waar de „paal met de ring"
eens in het jaar het middelpunt is
van het „Rienkrieën". Op een in
galop rijdend, ongezadeld paard zit
de ringrijder, die met zijn hand de
lans omklemt om de ring te ste-
ken.

Dit ringsteken was in de oudheid
het oogstfeest, de ring was toen
een van linten voorziene meikrans.

De folklore in modern of oud ge-
waad leeft dus nog in Holland, Bra-
bant en Zeeland, rondom Pinksteren.

Gemoderniseerde winkel
Woensdag j.l. heropende de heer

C. J, Bruijnzeel zijn verbouwde ge-
moderniseerde speelgoed- en huis-
houdelijke artikelenzaak aan de
Haltestraat. De verbouwing, diever-
scheidene weken in beslag genomen
heeft, had de Haarlemse architect
Huib Tuinga in handen. De fa. Ko-
ning, alhier, voerde het werk uit.

Vooral de entree, waar het accent
op is gelegd, is zeer goed ge-
slaagd.. De twee ruime etalages ter
weerszijden van de deur, bieden een
prachtig overzicht over de te koop
staande goederen. Het geheel is
licht en open gehouden, zodat
men van de winkel uit, door de eta-
lages heen, naar buiten kan kijken.
De winkelruimte is 16 m2 groter
geworden, waardoor de heer Bruijn-
zeel de gelegenheid gekregen heeft
zijn artikelen smaakvol, soort bij
soort, te rangschikken.

Een druk bezochte receptie, een
schat van bloemen en cadeaus en
de belangstelling van B. en W. de-
den blijken dat velen zich ver-
heugen in het succes van het echt-
paar Bruijnzeel, dat een belangrijke
bijdrage geleverd heeft aan de mo-
dernisering en verfraaiing van deze
winkelstraat.

Altijd gaaf huidje

POEDER -ZALF-OUE-ZEEP

(Adv.)
verdwijnen met
PUROL

Hier staat uw brief
Geachte Redactie,

Naar aanleiding van het verslag
betreffende de gecostumeerde kin-
deroptocht op j.l. 5 mei, waarin o.a.
de „Maja-pop" (toevallig mijn doch-
ter) werd afgekraakt als zijnde, een
duur gehuurd kostuum, zou ik toch
gaarne het volgende aan uw ver-
slaggeefster willen mededelen.

Dit bewuste „Maja-kostuum" was
beslist niet gehuurd en geheel zelf
door mijn dochtertje met crêpe-pa-
pier (de rok) en karton (de hoed)
gemaakt, geflaneerd door gebruikte
tule en kant uit ons etalage-lappen-
materiaal, één en ander natuurlijk'
smaakvol gegarneerd.

Als Uw medewerkster blijkbaar
zelfs crêpe-papier en karton niet van
stof weet te onderscheiden kan zij
zich beter van haar z.g. „kritiek"
onthouden.

Dankend voor de plaatsruimte,
hoogachtend, W. Hildering.

Inderdaad, mijnheer Hildering, ik
ben abuis geweest! Dit in de eerste
plaats. Maar waarom direct zo'n
rancuneuze toon in uw brief? Het
verbaast mij dat de porté van mijn
verslag — dat de stoet zélf en de
organisatie daarvan betrof — U
blijkbaar is ontgaan. En over een
onderdeel — misschien drie re-
gels — valt U mij aan, waarbij U
notabene spreekt van afkraken.
Persoonlijk vind ik dat 't woord „af-
kraken" wat erg veel en meestal
nogal ongemotiveerd wordt gebruikt.
Ik heb niets afgekraakt, alleen heb
ik een lans gebroken voor het meer
originele en niet voor het allermooi-
ste! Een compliment voor U is het
dat ik de crêpe-papieren rok voor
echt heb aangezien. Door het over-
kleed was dit moeilijk te onderschei-
den. Toch blijf ik hopen dat het oor-
spronkelijke bij een eventueel vol-
gende gelegenheid meer de aan-
dacht zal trekken van de jury.

Voor mevr. Mulder-Smid, die mij
eveneens schreef en die haar 2 kin-
deren als de Markies van Carabas

en de Gelaarsde kat liet mee lopen,
geldt uiteraard hetzelfde. Ik twijfel
er werkelijk niet aan dat U met
deze costuums veel werk hebt ge-
had! Uit het antwoord aan de heer
Hildering zult U begrijpen dat 't
mij daar niet om te doen was.

A.W.-T.

„Zandvoortmeeuwen"
Programma zondag 18 mei:
56 Hillegom jun. b-Zv.m. c 9.45 u.
Programma saterdag 17 mei:
85 HFC adsp. d-Zv.m. c 15 u.
90 Zv.m. adsp. d-WH b 15 u.
95 Zv.m. adsp. e-Vl. Vogels a 15 u.

101 Zandv.m. adsp. f-RCH g 15 u.
Zandvoortse Bridgeclub
In de tweede wedstrijd van de vier-
de competitie speelden de A- en B-
lijn volgens het Howellsysteem.

In de A-lijn kwam het dames-
koppel Plugge-Zürcher als eerste
met 63.69% uit de bus, gevolgd
door het koppel heren Fabel-Stor
met 59.52%.

In de B-lijn eindigde xhet koppel
heren Van Laar-de Zwarte met
66.07 op de eerste plaats. De twee-
de plaats werd bezet door de fam.
Paardebek met 56.55%.

In de viertallencompetitie eindig-
de het viertal dames Bos-Penaat en
fam. van Straaten met 4 competi-
tie en 43 scorepunten bovenaan, ge-
volgd door de dameskoppels Crok-
Klokkers en Berkhout-Claassen met
4 competitie- en 16 tscorepunten.
Zandvoortse Korfbalclub
De Haarlemse Korfbalbond organi-
seeft a.s. zondag op de terreinen
van het sportpark Duintjesveld het
jaarlijkse juniorentoernooi.

In afdeling l is de Zandvoortse
Korfbalclub ingedeeld, tezamen met
DSV, Haarlem en Watervliet; afde-
ling 2 wordt gevormd door Aurora,
Nieuw Flora, Oosterkwartier en
Sport Vereent. Vorig jaar legde
ZKC beslag op een eerste prijs. De
wedstrijden beginnen om half tien,
de finale begint om 2 uur.

o.s.s.
De openbare les van de jongens 8
t/m 11 jaar en de meisjes van 8 en
9 jaar is vastgesteld op zaterdag 17
mei a.s. in het gymnastieklokaal
van de Wilhelminaschool.

De laatste openbare les van dit
seizoen voor de overige groepen zal
plaatsvinden op zaterdag 7 juni a.s.

Een vijftigtal le'den van OSS zal
deelnemen aan de bondsfeesten op
de beide Pinksterdagen in Arnhem.

Behalve deelname aan het mas-
sale optreden op de Sonsbeekweide
werd ingeschreven met ver. 3 kamp
voor meisjes, tremplin paardsprin-
gen voor dames en meisjes en ring-
zwaaien voor meisjes: "

Geslaagd
De heer A. Dorsman, onderbrand-
meester bij de Zandvoortse vrijwil-
lige brandweer, heeft na een twee-
jarige cursus het getuigschrift ont-
vangen van de Regionale brand-
weerschool in Hoofddorp voor be-
velvoerfler bij de vrijwillige brand-
weer. l

Officiële mededelingen
Gemeente Zandvoört

Mededeling consultatiebureau
Donderdag 22 mei geen spreekuur
voor kleuters, wél voor zuigelingen.

FAMILIEBERICHTEN

Met grote blijdschap geven wij ken-
nis van de geboorte van onze
dochter

JOHANNA FRIEDA
Wij noemen haar Joke

H. J. Franke
J. Franke-G-roen

Zandvoört, 13 mei 1958
Schelpenplein 8

Hierbij vervul ik de droeve
plicht, U mede te delen, dat
op 12 mei zacht en kalm en
nog onverwacht van mij is
heengegaan, nog tijdig voor-
zien van het H. Oliesel, tot
mijn grote droefheid, mijn
lieve zorgzame moeder

Marie Henriëtte Godefride
L'Hoist

Weduwe van Johannes Pheiffer
in de ouderdom van bijna
81 jaar.

H. V. C. van der Raaij-
Pheiffer

Zandvoört, 16 mei 1958
Brederbdestraat 34
De teraardebestelling heeft
heden op de algemene be-
graafplaats te Zandvoört
plaats gehad.

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voox UITVAARTVERZORGING u a
Zijhveg 63, Haarlem, tel. 15141

Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver*
zorging van begrafenissen, cres
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoorl:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstr. 4, tel. 3131

ABONNEERT U op de
ZANDVOORTSE

COURANT

De wereldkampioenschappen
in maand juni a.s., 10 in ge-
tal, ziet U op z'n best met

PHILIPS
TELEVISIE

vanaf ƒ 198,35 compleet geplaatst.
Het restant in termijnen van ƒ 45,-
per maand.

Bestel heden bij ons Uw toestel. Wij zorgen voor 'n prima ontvangst
PHILIPS RADIO, nieuw, draagbaar toestel. U loopt er mee weg ƒ 99,50
Uw oude Radio heeft inruilwaarde.
PHILIPS RADIO in iedere prijsklasse, een kwaliteitsproduct.
PHILIPS SCHEERAPPARAAT 120, nieuwste uitvoering met luxe tasje.

40 % meer capaciteit.
Komt U eens kijken en luisteren f
Wij regelen desgewenst na persoonlijk overleg, de betaling met U.
Verkoop van: Koelkasten, wasmachines, centrifuges e.a. huish. artikelen

RADIO TELEVISIE SPECIALIST

Erkend Philips servicedealer
voor radio en televisie

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Tweede Pinksterdag 26 me; 1958

uur:
Nationale Sportwagen-
race voor wagens van
1500 cc. tot 2000 cc.

12 uur:
Nationale Sportwa-
genrace voor wagens
tot 1500 cc.

2 uur:
De Grote Prijs van Nederland over 75 ronden
(314 km) (meetellend voor het wereldkampioenschap
der coureurs)

Terreinkaarten (ad f 2.- en f 4.-) in voorver-
koop tot en met vrijdag 23 mei bij het
Secretariaat (Sophialaan 4, Den Haag), de bij-
kantoren en de agentschappen van de K. N.A.C.
benevens bij de kantoren en agentschappen
Lissone-Lindeman.
• Voor militairen in '"uniform, beneden de rang van officier en voor

kinderen tot 14 jaar terreinkaarten ad f 1.- verkrijgbaar.
• Tribuneplaatsen van 12 mei af verkrijgbaar ad f 10.-, f 12.50 en f 15.-

Vooxverkoop bij : ,.>
J. J. van Kooten, Houtplein 18-20, Haarlem
J. J. Groeneveld, Oranjestraat 50-52, Haarlem.
E. P. van Rumpt, Spaarnwouderstr. 103-105, Haarlem
Touring Zandvoört, Raadhuisplein, Zandvoört
P. C. Drommel, Haltestraat 9, Zandvoört
J. Bijman, Paradijsweg 20, Zandvoört
J. R. de Jonge, Haltestraat 32a, Zandvoört

van het reisbureau



/
De ideale dracht in voorjaar en zomer. Licht, luchtig,
buigzaam en, wat de pasvorm betreft, zeer geriefelijk.
Dit is slechts een kleine greep uit de enorme Sandalen-
collectie, die U bij PRESBURG kunt bewonderen-
Ook de prijzen vallen erg mee.

Leuk
naturel-leder

kmdersandaletje
met microcel-zool. Licht

en buigzaam. Maten:
22-23.. 4.9S 28-31..Ö.9S
24-27,. 5.95 32-35.. 7.95

Leuk
Kinder-

Sandaletje,
in beige, bruin, wit of rood
leder. Ingebouwde steunzool,
die het doorzakken der voet-
jes voorkomt. Met sterke
rubbcr-profielzool en leder
tussenzool. Maten:
21-22 .. 4.95
23-26 .. 5.95

27-30.. 6.95
31-35.. 7.95

.Onze alom-gewilde Barrevoets-
sand'aal, van naturel tuigleder.
Met oersterke rubberzooi.

Malen: 28 6.95
29-31 8.25
32-35 9.25
36-40 10.25
41-47 H.50

Onze bekende
Griekse Sandaal,

van oersterk bruin
rundbox.

Maten: 32-35 8.25
28 ... 6.50 36-40 9.ZS
29-31.7.75 41-47..10.59

PRESBURG
Grote Houtstraat 29 - Haarlem

Woningbouwvereniging

Eendracht Maakt Macht
Aankondiging van de ,

Algemene ledenvergadering
optdonderdag 29 mei a.s. in Zomerlust
Kosterstraat 5, aanvang 's avonds 8 uur.

Agenda:
1. Opening.
2. Notulen vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Jaarverslag penningmeester.
6. Bestuursverkiezing.

Aftredend zijn de heren A. Molenaar, C. J. Tol en
W. Ingwersen. Alle heren stellen zich herkiesbaar.
Door vertrek van de heer B. F. R. Elffers is er een
vacature in het bestuur, waarvoor namen van can-
didaten kunnen worden ingediend bij de secretaris
of bij de behandeling van het agendapunt ter ver-
gadering.

7. Rondvraag en sluiting.
De jaarrekening is voor de leden ter inzage verkrijy-
baar bij A. Kerkman, Noorderstraat 5.

De secretaris: D. van DIJK,
Dr. C. A. Gerkestraat 22

In de maand juni a.s. komt voor leden beschikbaar de
woning

Nic. Beetslaan 54
Huurprijs per week ƒ 8,05 alle kosten inbegrepen.
Schriftelijke opgave voor dinsdag a.s. 7 uur, 's avonds
bij de secretaris Dr. C. A. Gerkestraat 22.

D. van Dijk, secretaris.

AMSTERDAM . ALKMAAR - HAARLEM LEIDEN - DEN HAAG - BUSSUM • HILVERSUM • AMERSFOORT . UTRECHT - ARNHEM - NIIMEGEN - BREDA - GRONINGEN

KINDERTRUITJES
JONGENSBLOUSES
BADDOEKEN
THEEDOEKEN
OVERHEMDEN

Ad, Notten
' „De Kampioen"

Haltestraat 59 - Tclef. 3398

Alleen "bij r"

Slagerij GAUS
, ƒ 2,90

ƒ 2,65

l pond sch-carbonade )
l pond gehakt j
l pond runderlappen \
l pond gehakt )
H/a pond gehakt h.o.h ƒ 1,70
Soeppakket 0,89
250 gr. Prima gek. worst 0,75
250 gr. Bakbloedworst • 0,45
LUNCHPAKKET: Lever en Pekel-

vlees of gek. worst 0,89
KERKSTRAAT 14 - TELEF. 2102

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

FaJ. v.d. Bos & Zn
Tol. 2562, Zandvoort Gevestigd 1879

Burg. Engelbertsstraat 54
GLAS-ASSURANTIE

2:0

EEN KEUZE

plicïiting1-
.__^^^^BI

ZANDVOORT
THORBECKESTRAAT 15 TEL3378

Amsterdamse
Groentecentrale

Jan Filmer
TOLWEG 16 - TELEF. 3195

Verse Groenten
Sla per krop 0,15
Bloemkool ... per stuk 0,45
Rabarber per bos 0,20
Spinazie per pond 0,13
Andijvie per pond 0,20
Prei per pond 0,18

H eden-vrijdagavond:
Verse aanvoer van
Beverwijkse groenten
Iedere avond tot 10 uur ge-

opend.

Fruit
Verse aardbeien

C volle doos) 1,30
Verse Champignons p.ons 0,55
Verse Peultjes met

blikken Worteltjes
Tomaten p.pond 0,63

Panklare groenten:
Pankl. Stoofsla p.pond 0,38
Pankl. Radijs ... p.ons 0,18
Pankl. soepgroenten p.ons 0,15
Pankl. rabarber p.pond 0,25
Pankl. uien ...
Pankl. prei
Pankl. andijvie

spinazie

p.pond 0,35
p.pond 0,28
p.pond 0,28

Pankl. spinazie ...p.pond 0,20
Pankl. savoye kool p.pd 0,25
Pankl. rode kool p.pond 0,18
Pankl. raapsteeltjes p.p. 0,38

LUXAFLEX, Alluminium jalousieën
J. DE VALK,. TELEP 2962

MEUBELSTOFFEERDERIJ
Fa L. BALLEDUX en ZONEN
Vraagt U ons eens vrijblijvend
monsters meubelstoffen en. prijsop-
gaaf voor het opnieuw stofferen
van uw meubels of bankstellen.

Haltestraat 27-29, telefoon 2596
Math. Molenaarstraat 6, tel. 3759

X>B VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLEM BN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

holpt U
ALS OVERHEIDSENSTELUNG

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet

inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-

keliers) aan het Kennemer Financierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

Men wil op de
hoogte zijn, niet
alleen van
al het plaatselijk
nieuws, maar ook
van de aanbie»
dingen der Zand»
voortse 'winkel
standl
Daarom vil
adverteren in de
Zandvoortse Crt
zeggen: in het
de belangstelling
middelpunt van
•taan.... en
verkopen 1!

MET DE VAKANTIE
EEN NIEUW

RIJWIEL

Locomotief, -Rudge, <Fongers.
KINDERRIJWIELEN,
AUTOPEDS
DRIEWIELERS

Henk
Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

H O L I D A Y
Auto's zonder chauffeur
TJitsl. model 1957 en 1958 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapitan,
Fords Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEP. 10454

Het Wonder van Zandvoort
De goedkoopste zaak
in luxe- en huishoudelijke ar-
tikelen, speelgoederen, hout-
waren, balatum. enz. enz.

SWALUESTRAAT 9 — TEL. 2-118

Het is ronduit
onverstandig
een waardevol bezit als uw
ogen te vergokken door het
gebruik van 'n onverantwoor-
de zonnebril om voordeel van
enkele guldens met kans op
nadeel van vele tientjes
Eis uw zonnebril van uw op-
ticien!
Brillcnspccialist

LOOMAN
Erkend fo-ndsleverancicr

.Haltestraat 5 = Telefoon 2174

Een stofzuiger om trots op
te zijn:

Excelsior
stofzuiger

Nieuw model, prima zuig-
kracht ƒ 145 of ƒ 2 p.w.

Televisie Radio Specialist

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Dr. G. DEN OTTER
Chirurg

Praktijk hervat
H. K. van ES

Arts

AFWEZIG
tot maandag 9 juni.

De andere artsen nemen
waar.

GARAGE te huur. Kost-
verlorenstr. 112, tel. 2180.
VERGADERLOKAALTJE

of -KAMER 10-15 pers
2 x li/.. u. p.w. v. perm.
gevr. Br. nr. 3603 Z. Crt.
Te koop: lange bruine LE-
RENJAS i.g.st. Dr. Ger-
kestraat 95zwart.
B.z.a. v. dir. HUISHOUD-
STER, 42 jr. m. jongen v.
10 j, v.d.e.n. in Zandv. of
omg. Br. 3702 bur. Z.Crt.
Tennisclub vraagt enkele
MEDESPELERS. Tel. 2297
Flinke HULP gevraagd 'n
pension. Telefoon 2893.
Gevraagd:

2e banketbakkers-
bediende
boven de 18 jaar, en

net meisje
voor ijsverkoop, ook boven
de 18 jaar.
Aanm.: SOL'S automatiek,
Kerkplein 12.
NIEUWE ACCORDEON,
pianoklavier m. 80 bassen,
2 reg., merk Super Stra-
della Italia (kleur rood)
met koffer, ƒ 215,—
Tollensstraat 15
GEVR. ter overn., KIN-
DERBOX. Ooterparkstr.59

Winkeljuffrouw
GEVRAAGD. Banketbak-
kerij Bosman, Kerkstr. 22
SPOTKOOPJE: witte half
Eng. KINDERWAGEN,
v. Kinskergenstraat 11
TE KOOP, met woningruil
Amsterdam: 3 PERCE-
LEN, waarvan l bovenh.
met 5 k., keuk., bad, ko-
men vrij, en 2 Bendenhui-
zen voor kleine gezinnen;
2 PERCELEN m. garage,
leeg te aanvaarden;
4 k-FLAT m. garage met
of zonder meubelen.
l grote en l kleine BUN-
GALOW.
MAKELAAR W. P A A P
Hogeweg 17 - Telef. 2965

ATTENTIE!

Hedenavond 16MBI
aanvang 8 uur

Openbare vergadering
van de V.V.D.

in „ZOMERLUST", Kosterstraat 5
Sprekers: JOH. G. H. CORNELISSEN (lid Ze
Kamer, Prov. St.v.N.Holland en Voorzitter
Ned. Kruideniersbond)
G-. TATES (lid Zandvoortse Gemeenteraad).

l pers. VLOKM&TRAS 80x190 f 23,95
l pers. DXVANBED 80x190 f 26,50
l pers. BINNENVERINGMATRAS

80x190 15 jaar garantie
l pers. DIVANBED 80x190 15 jaar garantie

SAMEN f 75

W. H. KemperBeddenmaga&ijn
HALTESTRAAT 21 - Telefoon 2119 en 2344

Voor de Pinkster
brengen wij U een

pracht collectie
Costuums
in de nieuwste tinten
l en 2 rij model, 100% kamgaren
van ƒ 98 tot ƒ 168.

COLBERTS EN BLAZERS van ƒ 38 tot ƒ 74
PANTALONS in iedere prijsklasse
WEEKENDERS, de laatste modellen en kleuren

van ƒ 11,90 tot ƒ 19,75
Een uitgebreide sortering

SOKKEN, ANKLETS, DASSEN, SHAWLS,
LINNEN PANTALONS, PETTEN enz. enz.

E. DE BOER
De specialist voor herenkleding en
herenmode

KERKSTRAAT 20 - TELEFOON 3136

Autorijschool „Laurens"
leidt U op in zo vlug mogelijke tijd. Lea ƒ 6,- per uur.

Zandvoortselaan 25Aanmelden:
Telefoon. '3556

uxanex
aluminium
jaloezieën

* weren 's zomers de warmte en 's winters de kou
* talloze decoratieve kleurencombinaties

Vraag ona de gratis brochure of een demon«tratia ^

Voor Zandvoort:

J. DE VALK
VAN KINSBERGENSTRAAT 11, tel. 2962

MEISJE (mulo-scholier)
zoekt voor donderdags- en
zaterdagsmiddags WERK,
onverschillig wat! Br. no.
3703 bur. Zandv. Courant.

TE KOOP: met woningruil
HUIS, 3 jaar oud, 5 kam.,
keuk., douche, garage.
MAKELAAR W. PAAP,
Hogeweg 17 - Telef. 2965

Erkende

AUTORIJSCHOOL „ZANDVOORT"
Autorijles
Verhuur van Opeis Rekord
zonder chauffeur

THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44
KERKSTRAAT 9

- TELEFOON 2254
- TELEFOON 2150



R A D I O EN TELEVISIE
Grote keuze PHILIPS draagbare radio's

PHILIPS WASMACHINES
FR»r«ï STOFZUIGERS
0W«*nn * n«*i*Ti* CENTRIFUGESSCHAUB LORENZ PLATENSPELERS
BLAUPUNKT KOELKASTEN

Zn onze nieuwe showroom tonen wij U het allernieuwste
J. K E U R

Electro-radio-techniscli bureau
BURGEM.
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overlei

7.95

WALETTE gaine van héél
Hchc tule-elasciek. Gevoerd
nylon voorpand houdt rlm-
pelloos glad. Aiintrekkelïjke
prijs 7.95

WALETTE beha met dubbele,
ruitvormig doorgestikte cups
voor een goede steun. Met
poplin elastieken inzetscls
en haak-in schouderband.
A, B en C cup 4.75

Wala Corsetterie PETERS-SMIT
Gr. Houtstraat 110, Haarlem, Telefoon 10605
De verkoop staat geheel onder leiding van Mevr.
Peter s-S m i t, bekwaam corsetspecialiste, met
een 25-jarige ervaring. Zij is gaarne bereid U na
telefonische afspraak persoonlijk te adviseren.

^Walette passen is pasvorm,
kiezen!

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko, telefoon 2424

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

Vanaf VRIJDAG 16 tot en met
ZONDAG 18 MEI, 8 uur

Mijn man
is een moordenaar
(In metroscope)
Doris Day, Barry Sullivan, Louis Jour-
dan, Frank Lovejoy.

Julie, opgejaagd door een meedogenloze moor-
denaar! Vlucht, Julie, als je leven je lief is!
Toegang 18 jaar.

Vanaf MAANDAG 19 tot en met
WOENSDAG 21 MEI, 8 uur

Thee en sympathie
Cinemascope Metrocolor
DeboraJi Kerr, John Ken; Edward An-
drevjs en Leif Erickson.

Waar eindigt de sympathie van een vrouw en
waar begint haar indiscretie? 18 jaar.

DONDERDAG 21 MEI, 8 uur (slechts l dag)

De avonturen
van Hrsene Lupin
In technicolor

De gentleman-inbreker van Parijs. De man die
niet te vangen was. Toegang elke leeftijd.

ZONDAGMIDDAG 18 MEI, 2.30 uur
SPECIALE MATINEE

Boem bij de luchtmacht
Vliegenier Boem, de trots van de lucht-
maeht, de wanhoop van zijn sergeant.
Een film vol daverende humor!
Toegang alle leeftijden.

Openbare vrijwillige
VERKOPING

Donderdag 22 mei 1958 2 u.
n.m. in ' het Verkooplokaal
Notarishuis, Bilderdijkstr.l
te Haarlem, ten overstaan
van Notaris M. W. Treur-
niet te Haarlem:

Het winkelhuis m. werk-
plaats en erf aan de
Haltestraat SI te Zand-
voort, groot 93 centiaren,
verhuurd voor ƒ 13,- per
week, jaarlijkse lasten
ƒ 18,60; Betaling vóór of
op 3 juli 1958.

Bezichtiging, dinsdag en
donderdag 2-4 uur. Inlich-
tingen bij genoemde nota-
ris, Nieuwe Gracht 84
Haarlem, telef. 17532.

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

Wat voor feest of partij?
Alles verhuren. w«!
Glaswerk, porcelein, bestek-
ken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker, telef. 2164

Exclusieve sortering

BAD-
tassen

Drogisterij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7 * telef. 2327

TRIMMEN AAN HUIS
Uitsluitend plukken van
terriërs en trimmen van
poedels. Telefoon 3137.

Gebeeldhouwd
kainferkistje ƒ 75,—

KI. man. eettafel 25,-
Kristallen compo'te 12,75
z.g. Lange lijzenkopjes

per stuk ƒ 5,—
Tabouret voor toilet-
tafel m. franse damast

ƒ 14,50
Jeanne C. Doorman

„Eigen sfeer" - Kunst,
Antiek, Curiosa, Kleine
Howtstr. lis, Haarlem.

Telef. 11318

K I S T E N voor 13 mud
kolen a ƒ 20 per stuk. Ook
kisten v. verhuizingen en
emigratie. Helgering Zand-
voortselaan 39, telef. 2937

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

KOLENPRIJZEN l
OMLAAG I

In mei en juni
de voordeligste prijzen
Wendt U tot uw handelaar

Brandatoffenhandelaren
van Zandvoort en omstreken

Foto-Kïno HAMBURG
Uw speciaalzaak op foto- en filmgebied

Camera's voorradig zoals Agfa, Zeiss-Ikon, Kodak, Adox, Rolleicord, enz.
Zo juist ontvangen:
STARLET KODAK BROWNJE, ook geschikt voor kleurenfoto's 'f21,50
Heeft U van uw negatieven als eensJUMBOPRINTS laten maken?
9/9 en 9f 12 slechts'f 0,95. Japanse kijkers vanaf ƒ 35
Ie klas vergrotings- en afdrukwerk. Reportages, portretten, reproduc-
ties, en pasfoto's. Prima films vanaf ƒ 1,35

Nu is

lamsvlees
lekker
en
voordelig!

Igebr'
(BURGER]

l slagerij en l
NATIONAAL en INTERNATIONAAL ScKROOND

Extra lamsvleesreclame
Lappen, iets doorr. 500 gr. 1,38
Carbonaden • 500 gr. 1,28
Rollade 500 gr. 1,68
Magere lappen 500 gr. 2,20
Bout 5QO gr. 2,45

100 gr. gek. worstj-uu gr. geK. worst. —Q ^
100 gr. ham samen.. D!* cï

*
100 gram lever «c *
100 gr. pekelvlees öo cl

Woensdags en donderdags^

500 gram gehakt h.o.h. 1,10
100 gr. pork
100 gr. Saks

Gebr. Burger's slagerijen
HAARLEM - AMSTERDAM

ZANDVOORT, HALTESTRAAT 3, TELEFOON 2994

HatdL
Annex CABARET EXTASE

Zandvoort
Het gehele jaar geopend

Gedurende de maand mei
dagelijks 's avonds 8 uur:

Het Italiaanse dans- en
showorkest van

Pietro Podelli
en zijn solisten

Afgewisseld door een
cabaretprogramma met
internationale artisten

ZONDAGS MATINEE
met volledig avondprogramma

*
DINSDAG 6 MEI:
gereserveerd uitsluitend voor
K.N.M.B.-congressisten.

Fa. Verbeek v. El
Binnenweg 69, Heemstede
bij Julianalaan, ^tel. 39562

KINDERWAGENS
WANDELWAGENS
Boxen, kinderledikantjes, kin-
derstoelen en comodes.
Overtrekken van wagenkappen
Voorzorg-zegels worden in
betaling aangenomen.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen)
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplei:
2345 Gemeente Secretarie
2499 Gern. geneesheer, Julianaweg l
2069 Begrafenis- en crematie-onder

neming J. de Goode, Kei-kstr.l
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17. -
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
2G076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365 .
Renault service-dealer

2135 Zandvoortse Courant, Gertei.
bachs Drukkerij, Achterweg 1.

Voor

GOED BROOD
en

BANKET
Fa. H. van Staveren

Zeestraat 48 - Telef. 2684

ftafcoop &£

15.°°

Wegens het grote succes ontvangt U nog tot

ZATERDAG 24 MEI
bij aankoop van een nieuwe matras

25.°°voor uw oude 1-pers. en voor uw oude 2-pers. matras terug

Schuimrubber
matrassen
orig. Latex rubber

• volkomen stofvrij
O geruisloos — reukloos
• extra versterkt midden
• volkomen vlakke en

heerlijke ligging
• praktisch onverslijtbaar

de matras voor jong en oud
80 cm breed

90 cm
135.—

115.°°
120 cm
180.—

130 cm
195.—

Interieur
matrassen

• met schlaraffia binnenvering
• volkomen gegarandeerd
• zomer- en winterkant
• in alle maten leverbaar

80 cm breed

74.50

2 persoons 111.50

Kapok
matrassen

• op eigen werkplaats vervaardigd
• Ie kwaliteit Java-kapok
• zeer zwaar gevuld
• bekleed met ijzersterke

linnen tijk
• het beste wat er op dit gebied

te maken is
80 cm breed

112. 50

2 persoons 1ZO.-

J. Th. KORT
HAARLEM: Gr. Houtstr. HEEMSTEDE - ZANDVOORT '- IJMUIDEN

L. Veerstr. ~ Raadhuisstr. Gr. Krocht . Kennemerlaan
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ZANDYOORTSE COURANTRedactie en
administratie:
Aclhterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm hoogte

voor /ANDVOORT, BENTVELD en AERDE'NJIOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
I'er post ƒ 7,-; buitenland f 8.-
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 523344 t.n.v. Os de Jong
Bankrekening Twentse Ban'k Zundvoort

Op verlcjezinysverrjaderinrj van VVD

Visie van kamer- en raadslid
Spijt ovex splintergroeperingen

in de gemeente

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afd. Zandvoort, hield vrij-
dag j.l. in „Zomerlust een verkiezings-propaganda-bijeenkomst, die
door de voorzitter, de heer G. Tates, werd geopend. Deze sprak een
woord van welkom tot de aanwezigen en speciaal tot de heer Joh. G.
H. Cornelissen, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, van
Prov. Staten van Noordholland en voorzitter van de Ned. Kruideniers-
bond.

De heer Cornelissen hield een uit-
voerig betoog over de werkzaam-
heid van de WD ten opzichte van
de middenstand en hij releveerde
daarbij de talrijke aanrakingspun-
ten tussen gemeentebesturen en het
bedrijfsleven. Spr. was van mening
dat in de uitoefening van het ge-
meentebeleid nimmer een situatie
behoorde te worden geschapen,
waarin de kleine zelfstandige on-
dernemer belemmerd wordt in de
ontplooiing^ van zijn bedrijf. Een ge-
meentebestuur dient gunstige voor-
waarden te scheppen voor een zo
groot mogelijke vrijheid van bewe-
ging der kleine zelfstandigen. Hij
lichtte zijn betoog toe met enkele
voorbeelden van de wijze, waarop
een gemeentebestuur de werkzaam-
heid van de middenstand kan sti-
muleren, zoals het (en dit geldt
speciaal voor een seizoenplaats!)
doen uitvoeren van openbare wer-
ken op een zo gunstig mogelijk tijd-
stip en niet bij voorkeur tijdens de
seizoendrukte, waardoor hinder ont-
staat voor het plaatselijk taedrijfs-
leven. - - - - - - - - -

Tevens voor zo veel mogelijk ves-
tigingsplaatsen • van winkelpanden.
(Spr. wees op het gering aantal
winkels, dat geprojecteerd is in het
noordelijk deel van het uibreidings-
plan). Ook voerde spr. aan de'ach-
terstelling van de huurders van be-
drijfspanden, wanneer deze door
bepaalde oorzaken (verkeer) ont-
eigend moeten worden. Vergoeding
wordt wel aan de eigenaar van hst
desbetreffende pand gegeven, maar
aan de huurder niet. De landelijke
middenstandscommissie van de W
D, waarin vertegenwoordigers van
alle bedrijfstakken zitting hebben,
houdt zich intensief bezig met deze
zaken.

Als geïnteresseerd middenstander,
zo zei de heer Cornelissen, doet het
mij leed dat ik hier in Zandvoort
twee splinterpartijtjes zie deelne-
men aan de a.s. gemeenteraadsver-
kiezingen, Algemeen Zandvoorts
Belang en Plaatselijk Belang-. Dit
noemde spr. krachlsverspilling, clic
geen enkel positief resultaat kan
opleveren. In alle gemoode wees de
heer Cornelissen er op dat de be-
langen van de middenstand bij de

-VVD in goede handen zijn. En hij
bracht in herinnering dat zelfs in
landelijk verband een voormalige
„Middenstandspartij", die eertijds
aan de Tweede Kamerverkiezingen
heeft deelgenomen, geen kans heeft
gekregen. Zij is-verdwenen! ,

Tenslotte stipte spr. enkele wets-
ontwerpen aan, welke binnenkort
ter behandeling in de Kamers wordt
aangeboden: de algemene kinderbij-
slagverzekering. Ofschoon de WD
het gehele principe van de kinder-
bijslag afkeurt, zal zij zich, omdat
zij de totstandkoming er van niet
heeft kunnen verhinderen, verzetten
tegen ongelijke toepassing en zal
zij trachten de nieuwe wet ten gun-
ste van, de kleine zelfstandigen te
amenderen. Ook de winkelsluitings-
wet zal herzien worden alsmede de
vakantieregeling. Spr. liet er geen
twijfel over bestaan dat de VVD
hierbij de belangen van de midden-
stand zal bepleiten.

De zomertijd komt ook nog in het
geding! Spr. kondigde aan dat op
4 juni a.s. een z.g. afdelingsonder-
zoek plaats vindt van het wetsont-
werp nr. 4798: „Nadere regeling
van de wettelijke tijd". Hoe denkt
men hier in brede kring over? wil-
de spr. weten. „Heeft men hier be-
hoefte aan een uur mper zon per
dag!?"

Dat spr. in zijn vragen beant-
woording, waarbij o.a. het staatsdi-
rigsme ter sprake kwam, de activi-
teiten van de C.P.N, en de P.v.d.A.
met elkaar-vergeleek en de eerste
de sneltrein en de laatste de trek-
schuit noemde, met voor beiden het
zelfde eindstation, deed wel wat
„fors", aan!

Na de pauze hield de heer G. Ta-
les, gemeenteraadslid in de fractie
van de VVD, een beschouwing over
de betekenis van de gerneenteraads-
verkiezingen.

De waarde van deze verkiezingen
wordt wel eens onderschat en toch
is dit ten onrechte, aldus spr., want
de kiezer bepaalt mede door zijn
stem het „klimaat" van de over-
heidsinstaniie, die als resultante uit
de verkiezingsuitslag naar voren
komt. De gemeenteraad is de weer-
spiegeling van de groepering der
gemeentebevolking en wij treffen in
de hogere bestuurscolleges dezelfde
schakering aan.

De- verkiezingen voor de Prov.
Staten hebben aangetoond dat een
groot deel van de bevolking genoeg
heeft van het tot dusverre gevoer-
de beleid in de landspolitiek en vo-
len hebben bewust gekozen voor de
WD, die met recht een Volkspax-cij
voor ieder is.^aldus spr. Wij gaan
met vertrouwen de verkiezing voor
de gemeenteraad tegemoet, zei de
heer Tates, omdat het in de lijn
der ontwikkeling der dingen ligt,
dat de verschuiving voortgaat.

Spr. eindigde zijn toespraak met
het uiten van de verwachting dat
de VVD straks met drie zetels in
de Raad zal terugkeren. Zijn het
er wellicht vier meende hij, dan
zou dit" uiteraard met *gejuich wor-
den ontvangen!

Mannenkoor zingt in kexk
Het Mannenkoor o.l.v. de heer Bey-
leveldt zal ter gelegenheid van het
35-jarig bestaan op zaterdag 14 juni
een uitvoering geven in de Her-
vormde Kerk aan het Kerkplein.

Rallye op de Noordzee

Evenals vorig jaar wordt door de
Flying Juniorclub een Zandvoort-
lallye op de Noordzee georgani-
seerd. Deze waterrallye vindt plaats
op zondag l juni. De medewerking
van de Zandvoortse Reddingsbriga-
de is bij dit evenement gevraagd.
De start heeft om 3 uur plaats.

Een nieuwe secretaris

Wegens het vertrek uit de gemeen-
te van de huidige secretaris der
Stichting Gemeenschapshuis Zand-
voort, de heer A. 't Hart, is als zijn
opvolger gekozen de heer J. F. de
Bruijn, Van Lennepweg 16-4 te
Zandvoort.

Kindercircus
voor ,, Kinder vreugd"
Voor de speeltuinvereniging zal op
zaterdag 7 juni in Monopole het kin-
dercircus „Lambertha" optreden.

De speeltuin aan de Noorderduin-
weg is weer alle werkdagen open-
gesteld van 9-12 en van 1.30-18 uur,
(behalve 's maandagsochtends).

Een aantal nieuwe speelwerktui-
gen zijn in gebruik genomen, n.l.
een klimrek, loopton en evenwichts-
balken.

Op vrijdag 30 mei komt het &e-
stuur van de speeltuinvereniging in
jaarvergadering bijeen.

Openbare les van O.S.S.
Zaterdag j.l. vond in het gymnas-
tieklokaal van de Wilhelminaschool
de tweede openbare les van dit sei-
zoen voor jongens en meisjes van
OSS plaats. Ook nu leidde de heer
J. Jagerman de lessen in, nadat de
voorzitter van het jeugdbestuur,
Kees Aay, de aanweigen welkom
had geheten.

De bezoekers zagen vrije oefe-
ningen, gevolgd door toesteloefenin-
gen en een spel, bij de jongens in

-wedstrijdvorm. Het-geheel viel zeer
in de smaak en gaf een goed beelc
van de wijze van werken in de ver-
eniging.

Na elke les liet de leider zien wat
met geregelde oefening valt te be-
reiken met een nummer lange mat
en tafelspringen.

Voorzitter J. H. B. Brink sprak
tot slot een dankwoord en wees op
het belang van de lichamelijke op-
voeding voor iedereen.

Zangers en solisten
gaven uitvoering in Hervormde Kerk

J.l. üondag gaf het Hervomd kerkkoor en het Hervormd kinderkoor
o.l.v. Herman E. Dees een kerkconcert in de Hervormde Kerk waar-
aan Louk Nelissen, orgel en ArieButter, hobo solistische meclewcr-
king verleenden.

De organist Louk Nelissen opende
met een mooie vertolking van J. S.
Each's Praeludium et Puga in G.
gr. t. „Ein robustes und sonniges
Werk", zoals Marcel Dupré het eens
noemde. In de fuga had ik een gro-
tere climax naar het slot verwacht.

Vervolgens kregen we een drietal
koraalbewerkingen van J. S. Bach te
horen, waarvan „Wat God doet dat
is welgedaan" ons zeer imponeerde,
vooral door de medewerking van
het reeds goed geschoolde kinder-
koor. Bij het „O, Jezus Christus He-
re" viel de orgelbegeleiding van
Louk Nelissen bijzonder op door
zijn uitnemend spel ten opzichte
van de omspeling van het koraal.

De sonate in G. gr. t. van J. B.
Loeillet werd door de hoboist Arie
Butter en organist Louk Nelissen
een succes. Vooral het largo vol-
deed zeer goed.

Het koor bracht een mooie afwis-
seling met An deinem Kieuzesstam-
me" en „Ich sehe dich, mein Jezus,
bluten" van Joh. W. Franck, een
Duits componist, geb. circa 1641.
Hij was componist van enkele ope-
ra's en schreef een groot aantdl
geestelijke liederen. Hij was een be-
langrijk voorloper van J. S. Bach.
De beide liederen werden a capella
gezongen. Jammer, dat bij het tw?e-
de lied enige oneffenheden in de in-
tonatie vielen te bespeuren.

Hierna vielen 3 toccata's van
Joh. Speth voor orgel te taewonde-
ren. Ze zijn hoofdzakelijk voor het
manualspel gedacht en- doen het
goed. Joh. Speth leefde omstreeks
1693. Zij'n muziek is van goed ge-
halte.

„Verschenen is de zaal'ge dag"
en „Daar nu het feest van Pasen
is", voor koor, kinderkoor en orgel
voldeden zeer goed, evenals „Zalig
hij, die in uwe wegen wandelt" van
Sam. Wesley en „Rejoice in the
Lord alway" van Rathbone, waar-
bij" de Engelse uitspraak, ook die

2).ê, toestand v.eho.itthtU&t tny,
Voor mijn part gaat Lo Brunt naar de maan.

Vrienden, het mag U bekend zijn
dat ik doorgaans niet zo gauw in
m'n piepzak zit, maar van de week
ben ik echt een beetje gedeprimeerd.
Nu moet ik direct zeggen dat het
weer van de laatste dagen me ook
wel dwars zit, maar de temperatuur
is niet de hoofdschuldige van nujn
ellende. Ik ben geschokt door twre
dingen: De KNVB-dictatuur en de
maan. Zoals U weet is do KNVB
van plan heel wat spaken in hc*
wiel van de televisie-bezittende land-
genoten te steken, door dive.'se uil-
zendingen van voetbalwedstrijden
voor het weieldkampioenschap te
verbieden.

En dat is nu al een poosje zo, mpl
het gevolg dat de voetballiofhob-
bers (die zijn er nog) in een steeds
meer geprikkelde stemming komen.
Het wordt daarom tijd dat de tc>e-
visiekijkers een bond gaan oprich-
ten en zo spoedig mogelijk de Ko-
ninklijke goedkeuring krijgen. (Een
„Koninklijke" bond bereikt veel
o zo veel, vrienden ) Het gaat
te gek worden met deze geschiede-
nis, zó gek, dat men de heer Brunt,
die de woordvoerder van de KNVB
schijnt te zijn, allerlei griezelige
dingen in het vooruitzicht heeft ge-
steld. De een heeft geschreven dat
ze mijnheer Brunt moeten ophan-
gen, een ander zal een bom oirter
z'n huis laten exploderen en oen
derde wil de KNVB-magnaat naav
de maan schieten.

Dit laatste lijkt me een geschikte
oplossing, ofschoon er enkele be-
zwaren aan zijn verbonden. Voor-
eerst is er een groep geleerden, die
de maan „schoon" wil houden en
vervolgens is er nog1 geen raket,
waar Lo Brunt in past.

Stel dat de heer Brunt op de
maan arriveert, dan kan dit — vol-

gens de geleerde heren — ai een on-
gunstige invloed uitoefenen op de
werkzaamheden van de maan ten
opzichte van de aarde. En dat moe-
ten we niet hebben. Het schijnt net
zo iets te zijn als met de vuile- en
de schone H-bom. Hoe lang hebben
ze er niet over gedaan een brand-
schone atoombom uit te vinden
(wat de wereld een opluchting heeft
bezorgd) en nu zijn ze bang dat al-
les wat van de aarde de maan be-
reikt de maan zal bederven en
haar anders maakt. Alhoewel ik er'
natuurlijk niet het fijne van snap,
kan ik er in komen dat het sneu '.s
als de maan plotseling — door de
aanraking met aards materiaal —
andere gegevens gaat doorgeven
dan ze tot dusverre heeft gedaan
toen de geleerden haar nog van een
afstand moesten bekijken.

Men heeft de maan willen bor.t-

barderen, maar deze behandeling
van een hemellichaam, dat ons nog
nooit kwaad heeft gedaan, werd
door een groot aantal vvetenschaps-
mensen afgekeurd. Toen werd er
gezegd: Nee, niet doen we wil-
len de maan schoon houden. De heer
Brunt naar de maan sturen heeft
dus een buitengewoon rikant aspect,
want we zullen ons ernstig di>=.\en
af te vragen of het een „schone" of
'n „vuile" mijnheer Brunt is. En in
het laatste geval moeten wij er van
af zien, hoe verleidelijk de sugges-
tie ook is.

Het enige wat ons te doen staat
in dit tijdstip is te trachten uit te
vissen of er maanbewoners zijn en
zo ja, of deze televisietoestellen heb-
ben. Willen we de maan niet héle-
maal op stang jagen dan moeten we
in dit geval vanzelfsprekend Lo
Brunt niet naar de maan schieten,
want dan wordt hij zeker als „vuil"
aangemerkt. En voor de eventuele
betrekkingen tussen aarde en maan,
zou een dergelijk ontactisch ge-
zantschap funeste gevolgen kunnen
hebben.

Wij weten nog te weinig van rtc
maan om al speculatieve experi-
menleri op haar toe te passen. Bo-
vendien zou het weinig sportief zijn
om de raket, waar de heer Lo Brunt
in zou zitten, een etiket op te plak-
ken: „Met de groeten van de telc-
visiekijkers". Maar nogmaals: beide
problemen maken me neerslachtig,
omdat ik voorzie dat er in beide een
gewelddadige oplossing zal worden
bewerkstelligd.

Of de maanbewoners moeten
ons op een gegeven ogenblik ken-
baar maken: „Wij kijken nooit naar
aardse • voetbalwedstrijden, omdat
jullie gepruts ons wee maakt. Wij
zijn niet bang voor mijnheer Brunt,
want dictators doen we hier in de
soep. Er is plaats voor iedereen, die
van goede wil is en de handen uit
de mouwen weet te steken. Het
beste met Lo Brunt Laat 'm
maar zachtjes komen!"

zachtjes naar de maan. BARTJE.

(Ad v.)

K. sctl. scll. o. C.B.B.B,
(Kale schuur schreeuwt

om Ceta-Bavir
BuitanbiJU)

van de kinderen bijzonder opviel.
Alles bij elkaar een mooi concert,

waarvan alle aanwezigen zeker ge-
noten hebben.

Tenslotte een enkele opmerking:
men heeft het in de laatste tijd
nog al eens over de noodzaak van
vernieuwing in tal van zaken. Voor-
al op het terrein van de kunst, mu-
ziek, schilder-, beeldhouwkunst en
de literatuur, uitingen waarin de
uiterste grenzen bereikt schenen te
zijn, houdt men zich hiermee be-
zig. Maar niet alleen in het heden,
ook in het verleden dacht men hier-
over.
Altijd vond weer een vernieuwing,
een verandering plaats, want st.il-
stand betekende een stap terug op
de weg die men ging.

Verder gaan was dus geboden. Er-
waren en zijn thans nog grotere
en wijderstrekkende mogelijkheden
ook op muzikaal gebied. In onze
tijd wordt de overgang naar het
nieuwe geaccentueerd door dat de
omvang van „zeven tonen",langza-
merhand plaats gaat maken voor
een omvang van „twaalf tonen".

Zonder het „alleen heilzaambren-
gend dodecafonisme", als het mid-
del aan te bevelen, men is hier
volkomen vrij in doen en laten,
moet het mij toch van 't hart dat
wij er ons serieus mee bezig dienen
te houden. Men zoekt het thans
verder dan de diatoniek en ik wil
er daarbij op wijzen dat men met
de omvang van zeven tonen niet
kan blijven volstaan. M.i. biedt het
twaalftoonsysteem zoveel mogelijk-
heden dat het onze aandacht volko-
men verdient.

JAC. BONSET.

Haven voor zeezeilers
Sclieveninyen het meest geschikt,

De ANWB en de Koninklijke Ver-
bonden Nederl. Watersport Vereni-
gingen hebben de gemeente Den
Haag verzocht bij de voorgenomen
verbeteringen aan de Scheveningse
haven ook rekening te houden met
de belangen der zeezeilers.

In een brief aan Burgemeester en
Wethouders van Den Haag zeggen
do ANWB en de KVNWV van me-
ning te zijn dat deze verbeteringen
ook het binnenlopen van zeejachten
zullen vergemakkelijken, en dat
daarom vele buitenlanders de Sche-
veningse haven zullen aanlopen. Er
bestaat in het buitenland, ook bij de
zeer talrijke zeezeilers, grote be-
langstelling voor deze fraaie bad-
plaats. Het feit dat er vrijwel geen
jachtaccomodatic is en dat de ha-
ven, in zijrt huidige vorm, zeer moer-
lijk aan te lopen is, weerhield hen
echter over het algemeen van een
bezoek.

Bovendien zullen na de havenver-
betering ongetwijfeld vele Neder-
landse eigenaars van jachten de ha-
ven van Scheveningen gaarne als
thuishaven kiezen.

De moeilijkheid is echter dat voor
deze jachten gewoonlijk weinig
ruimte beschikbaar is om ligplaats
te nemen. Door het bouwen van de
nieuwe visafslag zal bovendien
ruimte verloren gaan die tot nu toe
nog wel eens door jachten werd in-
genomen.

De ANWB en de KVNWV gelo-
ven dat er in de tweede binnenha-
ven ruimte gevonden kan worden
voor het leggen van pontons, waar-
door met weinig moeite eri kosten
een prachtige jachthaven zou kun-
nen ontstaan. Hiermede zouden zo-
wel de belangen van de talrijke
zeezcilers als die van Schevemng-en
gediend zijn.

Hoeveel luisteraars
en kijkers?
Op l mei 1958 bedroeg het aantal
aangegeven radiotoestellen 2.409.544
tegen 2.397.302 op l april 1958.

In het zelfde tijdvak steeg het
aantal geregistreerde tv-ontvangers
van 291.331 tot 300.176. Op \ mei
waren er 518.850 aangeslotenen, op
het draadomroepnet tegen 521.037
op l april 1958.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Spreekuur burgemeester
De burgemeester der gemeente
Zandvoort zal op woensdag 21 mei
1958 geen spreekuur houden.

FAMILIEBERICHTEN

In plaats van kaarten
Ondertrouwd:

GUSTAAF WBSSELINK
en
ANNEKE VAN DER WIND

Huwelijksvoltrekking 27 mei om
11.30 u. ten raadhuize te Zandv9ort.
Huwelijksinzegening door ds. R. H.
Oldeman om 12.15 uur in de Her-
vormde Kerk te Zandvoort.
Receptie van 1.30-2.30 uur in res-
taurant „Zomerlust,,, Kosterstraat.
Zandvoort, mei 1958
Dr. C. A. Gerkestraat 55rood

Getrouwd:
L. A. VLIETMAN
en
C. DE GREEF-HILDERING

Zandvoort, 20 mei 1958
Prins Mauritsstraat 3

GREET KUNTZ-ZONJEE
Rijks med. gedipl.

Schoonheidsspecialiste
(Gezicht- en

lidiaamlioogtezon)
FRANS ZWAANSTRAAT 88
Tel. 02507-2338
(Uitsluitend volgens afspraak)

Aad en Jan Plas
(Telefoon 02500-34194)
geven vanaf heden hun

piano, viool- en cellolessen
in Hotel Keur Zeestraat

rv

Dameskapsalon ,Eugène'
Hogeweg 72, telefoon 2068 voorheen
Van Baerlestraat, Amsterdam.
U zoekt iets mooiers ? Eugène maakt
het individueel. Nieuwste Gold wave.
Laatste modellen en kleuren.

ABONNEERT U
op de

ZANDVOORTSE
COURANT

SPORT EN SPEL

ZKC wint jeugdtournooi
Een jeugdtwaalftal van de Zand-
vooi'tse Korfbalclub is zondag win-
naar geworden van het jaarlijks
toernooi van de Haarlemse Korfbal-
bond. Ook vorig jaar legde Z.K.C,
op de eerste plaats beslag. Ook
nu weer speelden strafworpen een
belangrijke rol bij de beslissing.

De wedstrijden, die in het sport-
park „Duintjesveld" werden ge-
speeld trokken ondanks het vrij
slechte weer, flinke belangstelling.

Z.K.C, was in de ontmoeting te-
gen D.S.V. niet op dreef en wist
geen enkel doelpunt te scoren. De-
ze wedstrijd eindigde in een gelijk
spel. 0-0. In de tweede wedstrijd te-
gen Watervliet ging het beter en
werden de twee puntjes in de wacht
gesleept door een fraai doelpunt
van Pieter Bol. 1-0. De ontmoeting
tegen Haarlem eindigde eveneens in
een puntloos spel, zodat uit drie
ontmoetingen vier punten werden
behaald. Dit aantal werd ook door
Watervliet behaald met twee over-
winningen, een op DSV en op Haar-
lem. Strafworpen moesten beslissen
welk twaalftal in de finale zou uit-
komen. Nadat door beide partijen
tezamen 37 strafworpen waren ge-
nomen was het Pieternel van Breu-
kelen, die ei1 voor zorgde dat de
finale tegen Aurora (de winnaar
van de tweede afdeling) word ge-
speeld.

Het we,id een aardige ontmoeting
met een iets sterker Z.K.C. In de
eerste helft opende Thea Molenaar
de score; enkele minuten latei-
bracht Rudi Bisenbeiger de stand
met een verre worp op 2-0. In de
tweede helft kwam geen der partij-
en tot doelpunten. In de ontmoeting
tussen Watervliet en Oosterkwar-
tier werd niet gescoord, zodat
slrafworpen de beslissing moesten
brengen voor de derde prijs. Oos-
tei kwartier won.

Na afloop reikte de heer Vogel
namens de H.K.B, de drie prijzen
uit.

„Zandvoortmeeuwen"
Uitslagen van donderdag J5 mei:
Halfweg jun. a-Zandvoortm. b, uitg.
VVH jun. b-Zandv.m. c, 3-1
Uitslagen van zondag 18 mei:
Hillegom jun. b-Zandv.m. c, 2-1
Uitslagen van zaterdag n mei:
HFC adsp. d-Zandv.m. c uitgest.
Zandv.m. adsp. d-VVH b 2-1
Zandv.m. e-Vl. vogels 0-0
Zandv.m. jun. f-RCH g 2-6

Duivensport
De p.v. „Pleines" hield een wed-
vlucht vanaf St. Ghislain afstand
220 km. Gelost om 9 uur 10 min.,
arriveerde de eerste duif om 11 uur
46 min.

Th. v.d. Meulen l, 10, 12, 13, 21
Corn. Koper 2
Gebr. Koper 3
G. Driehuizen 4, 7, 17
A. Dorsman 5
A. H. Daane 6
H. Lansdorp 8, 19
J. Donker 9, 15, 16, 20, 23
J. Schrander 11, 18, 26
K. Driehuizen 14
Jn. Koper 22
C. Visser 24
J. de Leeuw 25.

Zandvoortse Bridgeclub
In de C-lijn eindigde fam. v. Straa-
ten in de tweede wedstrijd van de
vierde competitie op de eerste
plaats met 63% en staat nu bo-
venaan met 125,50 %. Dit koppel
wordt gevolgd door de dames Ber-
rier-Stor met 107.76%.

In de D-lijn eindigde het dames-
koppel Crok-Klokkers met 70.83%
als eerste en bezet eveneens de bo-
venste plaats met niet minder dan
133.33%. Op grote afstand wordt
dit koppel gevolgd door het dames-
koppel Berkhout-Claassen met
107.14 %.

Bij de viertallen wedstrijden won

het viertal heren Fabel-Stor en he-
ren Sjouwerman-van der Weijden.
Dit viertal staat nu met 8 compo-
titie- en 66 scorepunten op de eer-
ste plaats. Hierna volgt het viertal
Agsteribbe-Schutte en fam. v. Eck-
elt met 4 competitie- en 27 score-
punten.

Zaterdagavond werd officieel het
winterseizoen besloten met een slot-
drive. De uitslagen luiden:
A-lijn: 1. dames Plugge-Zürcher
64 pt.; 2. heren Fabel-Stor 621/a p.;
3. dames Fabel-Polak met 61-«/« p.

B-lijn: 1. fam. Prins 47 p.; 2 en 3.
fam. Paardebek en dames Bakken-
hoven-de Jong 45i/„p.

C-lijn: 1. mevr. * Peen-heer Mui-
der Smid 51 p.; 2. dames Groene-
weg-Keur 49 p..

D-lijn: 1. heren Lorenz-Heldoorn
jr. 30 p. en 2. heren Bisenberger-
Keur 26i/2 p. De poedelprijs ging
naar het dameskoppel Dröse-Baar-
da met 19 punten (D-lijn).

A.s. donderdagavond wordt in ho-
tel Keur door de Z.B.C, tegen de So-
cieteit 1902 gespeeld met als inzet
een wisselpiïjs.

Damnieuws
Uitslagen: somerf!) competitie:
A. Hoekema-O. van Dijk, 0-2 (hek-

stelling!)
G. ter Wolbeek-A. Schuiten, 2-0
D. Walter-R. Scholte, afgebz'.

ffuint GEHEEL
Henk Schuilenburg
Gr. Krocht 5-7, tel. 2974

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2345 Gemeente Secretarie
2499 Gem. geneesheer, Julianaweg la
2069 Begrafenis- en crematie-onder.

neming J. de Koode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Binko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoorl",

Thorbeekestraat 17.
2607G (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

2135 ' Zandvoortse Courant, Gerten-
bachs Drukkerij, Achterweg 1.

Daar kunt u heen
Monopole

Dinsdag 13 en woensdag Ui mei,
8 uur: film „Pepote, het kind van
de straat."

Donderdag 15 mei, Hemelvaartsdag
2.30 en S uur: film „Wai-enhuis-
op stelten". y

Hotel Bouwes
Dagelijks 8 u: Het Italiaanse dans-

en showorkest van Pietro Podelli
en zijn solisten.

Zondags matiné.

Stadsschouwburg, Haarlem
Woensdag 2J. mei, 8 uur: Ballet der

lage landen".
Zaterdag 2Jf en zondag 25 mei, 8 u.:

Toneelgroep „Theater" m. „Plan-
tage Tamarinde"

Maandag 36 mei, 8 uur: Toneelgr.
„Theater" met „De piins en de
showgirl."

ROEPERS
VACANTIE-

WONINGRUIL
Vrij huis mooiste gedeelte
Arnhem voor huis of eta-
ge bij zee. Echtp., 3 meis-
jes JLÜ, 16, 18 j., na 15 juli.
J. Verkuil, Mauvestr. 19,
Arnhem, tel. 23722.

WONINGRUIL
Gevr. bij voork. heel huisje
in Zandv. of naaste omg.
Huur tot ca. ƒ 65,— pr.m.
Aangeb. in LeidscJiendam
heel huis, 5 k, badk., c.v.,
zolder m. 2 kamertjes.
Huur ƒ 97,50 p.m.; óf heel
huisje 5 k., douche, huur
ƒ 40 p.m. Br. nr. 3801 bur.
Zandv. Courant.

Te huur gevr. gest. HUIS
5 krs, voor 3 a6 mnd.
Tel. 02500-36998.

VERGADERLOKAALTJE
of -KAMER 10-15 pers.
2 x l*/., u. p.w. v. perm.
gevr. Br. nr. 3603 Z. Crt.

Te huur gevraagd
voor juli en augustus voor
gez. m. 4 kinderen., Prijs
ƒ 1000,- tot f 1200,-.

Makelaar Paap
Hogeweg 17 tel, 2965

Te koop: HUIS, voorzien
van c.v. en gar. Tel. 3718.

Te koop, goed onderh." old
finish EETKAMER als-
mede BOEKENKAST.
Kostverl.str. 57, tel. 2744.
Tussen 17 en 20 uur.

Te koop: PUCH MOTOR.
Na 5 u. Hobtaemastraat 9.

AVONDWERK gez. voor
metselen of timmeren. Te
koop: TWN, 250 cc., klein
defect, ƒ 35. Br. nr. 3803
bur. Zandv. Courant.

NET MEISJE gevr. Enigs-
zins met 't vak bekend
strekt tot aanbev. Bloe-
menmag. D. Vader, Kerk-
straat 38, tel. 2115.

Verkoop bij executie
op woensdag 21 mei a.s. te
5 u. in het pand Kostver-
lorenstr. 74 te Zandvoort
ten laste van A. C. van
Gennip van meubilaire e.a.
goederen. De verkoop ge-
schiedt tegen contante be-
taling en zonder opgeld.

Deurwaarder
G. Tekelenburg,

Dirk v. d. Broek,
zelf b ediening
Zandvoort n.v.

Wij komen nog

2 cassières
te kort, voor onze nieuw
te openen zelfbedie-

.ningsz. Voor opl. wordt
gezorgd. Aanm. woens-
dagavond 6-8 uur ge-
bouw ,De witte zwaan'.

*BEREIK
ZAND VOORTS
PUBLIEK
met advertenties
in de

ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg 1. Telef. 2135

Gevr. ged. 6 weken wegens
rus^kuur in gez. v. 4 pers.
GEZINSVERZORGSTER
Aanm. Vinkenstraat 17,
telefoon 3485, 's avonds na
6 uur.

Jongeman zoekt WERK
v.d. avonduren. Br. nr.
3802 bur. Zandv. Crt.

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Za. en zo. 2Jf en 25 mei
8 uur:

Toneelgroep „Theater"

„Plantage
Tamarinde"

Ma. 26 mei - S uur:
Toneelgroep „Theater"

De prins en
de show-girl

Pr. ƒ 1,25 t/m ƒ 5 (a.i.)
Verk. op speêld. en 2 dg
erv. v. 10 3 u. Na 12 u.
tel. Coupons geldig.

Protestanten
A.R. -

samen sterk
C.H.U.

LIJST DRIE
No 1. Wethouder Willem v.d. Werf f

't Lijkt wel of je 1OO paar nylons hebt...

Want ik zie nooit ladders in je kousen,
en zczijnbovendien veel fijneren mooier
dan de mijne. Zijn 'c ioms hele dure...?

.Ben je mal! Ik dr.i.ig Dubarry nylons.
Ze kosten 't zelfde als alle andere, maar
ze zijn mooier van lijn en kleur d.m de
duurste! Dubarry heeft een prachtige
slanke naad en hiel

eti wat op het ogenblik het belang-
rijkste is: ze zijn enorm sterk, 't Schijnt
dat ze deze nylons op een speciale
manier maken. En daarbij is ook de
non-run rand in de boord en de ladder-
stop in de teen ideaal! Koop Dubarry!

zo mooi, zo sterk!
Dubarry nylons van 2.95 tot 4.95

Dubarry-nylons zijn verkrijgbaar bij Ad. Notten,. De Kampioen, Haltestraat 59

U kunt het toch niet
afschreeuwen

wanneer U de goede hoeda-
nigheden van uw artikelen
onder de aandacht van het
kopend publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de Zand-
voortse Courant te uwer be-
schikking. Dit nieuwsblad
wordt, door dat het plaatse-
lijk- en regionaal nieuws
brengt, niet gelezen maar
„gespeld" van A tot Z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en..
de resultaten bewezen, dat.
Steek voor uw reclameplan-
nen uw licht eens op bij de

Zandvoortse Courant
Achterwee l - Telef. 3135

Geef tijdig
uw
advertentie
op!
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P.v.cLA. hield verkiezingsiorum
Leden gaven felle kritiek op splinterpartijen

In een voor onze gemeente nieuwe vorm van verkiezingspropaganda,
heeft de afdeling Zandvoort van de P. v. d. A. dinsdag j.l. in „Zomer-
lust een z.g. „forum-avond" belegd, welke een vrije giote belangstelling
had.
Het forum, dat bestond uit de gemeenteraadsfractie van de P.v.d.A.
(met uitzondering van de heer Paap, voor wie de heer Zoet -was in-
gevallen) zag zich geplaatst voor een ietwat aarzelend gehoor, dat
kennelijk nog wat onwennig stond tegenover dit Zandvoortse novum.

Het kwam ons voor dat het forum
zelf, dat onder voorzitterschap van
de heer G. Sterrenburg stond, de
juiste techniek niet geheel en al on-
der de knie had, waardoor sommi-
ge vragen onnodig breedvoerig wer-
den beantwoord of waarbij het ene
forumlid het andere nagenoeg na-
praatte zonder tot een nieuw aspect
van het onderwerp te komen. Bo-
vendien maakte de voorzitter er een
gewoonte van een vraag eerst zelf
te beantwoorden alvorens hij het
forum er toe gelegenheid gaf. Met
betrekking tot een gestelde vraag
of het forum het niet betreurens-
waardig vond dat er naast de gro-
te politieke schakeringen, zoals die
voorkomen in de landspolitiek, in
Zandvoort twee „splinterpartijen"
(Alg. Zandvoorts Belang en Plaat-
selijk Belang) candidaten stellen
bij de gemeenteraadsverkiezingen,
ging het forum o.i. de grenzen van
zakelijke beantwoording te buiten.
Een der leden sprak zelfs van „op
schrikbarende wijze dienen van het
eigen belang". Olie op de politieke
golven goot evenwel een ander fo-
rumlid, dat lakoniek opmerkte dat
wij in een democratisch land leven,
waarin ieder het recht heeft zich
candidaat te stellen en candidaten
naar voren te brengen binnen het
kader van de grondwettelijke mo-
gelijkheden. Volgens weer een ander
lid maakten dergelijke kleine par-
tijen de ^democratische, beginselen
tot een aanfluiting en zei een derde"
„Om er het
schudden!"

wijze hoofd van te

De voorzitter, die in zijn inlei-
dend woord gesproken had over de
botsing der meningen, waaruit vaak
de waarheid naar voren komt en
altijd graag wilde luisteren naar
andere meningen, maakte klaarbhj-
kelijk een uitzondering voor ge-
noemde twee kleine partijen toen
hij de mening van het forum t.a.v.
de splinterpartijen samenvatte in
een felle kritiek, die culmineerde in
de zinsnede: „Deze mensen willen
zeker graag zelf gemeenteraads-
lid worden laten zij zich liever
aansluiten bij een politieke partij!"

Een vragensteller wierp op dat
de animators van deze kleine par-
tijtjes wellicht van mening zijn dat
hun belangen door geen enkele
politieke groepering worden ge-
diend. Waaruit blijkt, zo vroeg hij,
dat de P.v.d.A. de belangen dei-
middenstanders behartigt ?

Deze vraag kreeg het meest za-
kelijke antwoord dat er bestond:
Eén der forumleden las pag. 5 van
het beginselprogramma van de P.v.
d.A. voor en hieruit bleek dat de
P.v.d.A. wel degelijk oog heeft
voor de helangen en noden der mid-
denstand op sociaal en economisch
terrein. De voorzitter vulde het be-
ginselprogram aan met de woorden:
,,U hoort het: de P.v.d.A. laat de
middenstand niet in de kou staan!"
Maar dezelfde vraag had tot gevolg
dat een lid van het forum de gehele
voorgeschiedenis van het bestaan
van Alg. Zandv. Belang en PI. Be-
lang ontvouwde. Hij kwam echter
tot de slotsom dat de belangen van
de middenstanders bij de P.v.d.A.
in goede handen zijn. Er kan prak-
tisch niets méér voor de midden-
stand worden gedaan.

Een prettig staaltje van het
scheppen van goede verhoudingen
leverde mevr. Breure, die op hoffe-
lijke wijze haar echtgenoot „ver-
ving" bij het afleggen van deze
„beleefdheidsvisite". Dit was een te-

genprestatie voor de aanwezigheid
van weth. Kerkman bij de VVD-
avond van de vorige week, zei me-
vrouw Breure, die „vragenderwijs
kritiek" (uitdrukking van de heer
Sterrenburg!) uitoefende op een
mening uit socialistische kringen
dat liberalen en conservatieven een
zekere mate van werkloosheid niet
zo erg vinden. Uit het antwoord
kwam allereerst vast te staan dat

men bij de P.v.d.A. rekening houdt
met de mogelijkheid dat contact zal
moeten worden gezocht met de
VVD i.z. de samenstelling van het
toekomstige college. Het kweken
en zelfs instandhouden van een „ze-
kere arbeidsreserve" deed — naar
het oordeel van het forum — opgeld
in liberale en conservatieve krin-
gen, maar de P.v.d.A. stelt zich op
het standpunt dat een ieder niet al-
leen de plicht tot werken heett,
maar er recht op kan doen gelden.
Hierop is de politiek van het de-
mocratisch socialisme gericht, waar
bij werkverruiming en da verbete-
ring van sociale omstandigheden
eerste vereisten zijn.

Andere vragen hadden betrek-
king op de positie van de gehuwde
ambtenares, het eventueel aanstel-
len van gehuwde onderwijzeressen,
bijkantoren van de PTT tin Plan
Noord en Bentveld en de houding
van de P.v.d.A. ten opzichte van
de gelijkstelling tussen het open-
baar en het bijzonder onderwijs.

In zijn slotwoord wekte de heer
G. Sterrenburg de aanwezigen op
de Pv.d.A. te steunen en haar ver-
trouwen te schenken op 28 mei a.s.

H.W.

Enkele problemen rond de t.v.
belicht door voorstanders van commerciële uitzendingen

Sinds enige tijd is de vraag aan de orde, of het Nederlandse televisie-
bestel moet worden uitgebreid, met name of de z.g. commerciële televisie
daarin een aandeel zal moeten krijgen.
Aanleiding tot deze gedachtenwisseling is het feit, dat bij de regering
een verzoek aanhangig is tot het verlenen van een zendmachtiging aan
de O.T.E.M., dat is de afkorting van de naam Onafhankelijke Televisie
Exploitatie Maatschappij, die zich ten doel stelt de commerciële televisie
te gaan verzorgen naast uitzendingen vanwege de omroepverenigingen
en de Nederlandse Televisiestichting, waarin deze organisaties samen-
werken. <

Teneinde de" inzichten over de c'om-
merciële t.v. aan het publiek ken-
baar te maken en tevens een bij-
drage te leveren tot de openbare
gedachtenwisseling over dit onder-
werp heeft het werkcomité van de
O.T.E.M., waarin verscheidene voor-
aanstaande Nederlanders zitting
hebben, het nuttig geoordeeld een
uiteenzetting van zijn denkbeelden
te geven en de voornaamste aspec-
ten van het t.v.-vraagstuk te belich-
ten.

Naast zijn pleidooi voor reclame
in de t.v. brengt het werkcomité
een aantal met de televisie samen-
hangende problemen onder de aan-
dacht die de moeite van overdenken
waard zijn.

Na een periode van kennelijke
aarzeling bij het publiek, stelt het
werkcomité, is de televisie in Ne-
derland thans in opmars. Deze ont-
wikkeling heeft ook de deskundigen
verrast, want de groei van het aan-
tal geregistreerde t.v.-ontvangst-
toestellen blijkt zelfs de laatste
schattingen nog te overtreffen. Een
verantwoord t.v.-beleid zal deze
ontwikkeling dan ook op de voet
moeten volgen. Zulk een beleid zal
daarom moeten getuigen van een
positieve oriëntering op de dyna-
mische ontwikkeling van dit jong-
ste der massa-communicatiemidde-
len.

Een negatieve houding zou on-
vruchtbaar zijn, want de technische
ontwikkeling zal het televisietoestel
steeds meer binnen het bereik van

'de grote massa brengen. De ontwik-
keling van de radio hier te lande
en die van de t.v. in andere lan-
den doet terecht verwachten, dat
het aantal bezitters van t.v.-toe-
stellen ook in Nederland nog aan-
zienlijk groter zal worden.

Dit toenemende aantal toestelbe-
zitters, dat zich voor de aanschaf-
fing van een toestel een relatief be-
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HEROPENING
Fa. RIWI, Stationstraat 16

Wij waren door de grote vraag genoodzaakt uit te breiden met
een afdeling

Souvenirs, strand en badkleding
Die brengen wij U heden o o k tegen zeer scherp concurrerende
prijzen. Verder verkoop gramofoonplaten, bladmuziek, snaren, etc.

Beleefd aanbevelend, Fa. RIWI
Ziet onze smaakvolle etalage!

langrijke " uitgave hééft getroost,
zal de behoefte hebben een redelijk
„rendement" aan kijkgenot te ver-
krijgen. Aan deze behoefte zal moe-
ten worden voldaan. Wanneer im-
mers het aantal zenduren op de
huidige voet beperkt blijft, moet
worden verwacht, dat gevoelens van
ontvredenheid zullen ontstaan en
spanningen onder de kijkers zullen
worden opgewekt, een ontevreden-
heid, welke zich vooral zal „ richten
tegen het beleid, waardoor men zich
in zijn gerechtvaardigde wensen te-
kort gedaan acht.

Er bestaat in sommige omroep-
en t.v.-kringen een sterke neiging
de ontwikkeling van de televisie af
te remmen en men wil dit bereiken
door het beperken van het aantal
zenduren. In het licht van de steeds
snellere ontwikkeling van de t.v. is
deze politiek van een welbewuste
„bestedingsbeperking van het beeld-
scherm" als een weinig actief en
vruchtbaar cultuurbeleid te ken-
schetsen.

Er bestaan een aantal dringende
redenen om het aantal zenduren in
ons land uit te breiden. Bewuste be-
perking, rantsoenering van de zend-
uren, brengt een aantal kwalijke
gevolgen met zich. Het werkcomité
noemt er enige en op een daarvan
willen hier speciaal de aandacht ves-
tigen.

Bewuste beperking van het aan-
tal zenduren in Nederland zal ten-
gevolge hebben, dat de uitzendingen
geschieden op de voor volwassen
kijkers meest wenselijk geoordeelde
avonduren. De onmiskenbare zucht
van de jeugd om naar de t.v.-uit-
zendingen te kijken, waaraan de
ouders klaarblijkelijk willen toege-
ven, schept het psychologische en
pedagogische probleem, dat minder-
jarigen naar programma's — hoofd-
zakelijk voor volwassenen opgezet
— kijken op tijden, voor hun nacht-
rust bestemd.

Het onlangs verschenen rapport
van de schoolartsendienst te Dord-
recht heeft aangetoond, dat thans
reeds de leerlingen van lagere
scholen in overwegende mate des
avonds naar de t.v. kijken en de
volgende dag in ongewenste fysieke
toestand de school bezoeken, we-
gens tekort aan slaap en wegens te
grote psychische concentratie op 't
kijken naar de t.v. in de latere
avonduren. Met het eenvoudig stel-
len van de plicht der ouders om hun
gezag te laten gelden en de kinde-
ren op tijd naar bed te zenden, is
dit vraagstuk, dat in betekenis bo-
ven de sfeer der gezinnen uitrijst,
niet tot oplossing te brengen. De
ouders zullen in hun opvoedings-
taak gesteund moeten worden, door
dat hun gelegenheid wordt geboden
voor hun kinderen een keuze te ma-
ken uit de programma's.' Dit kan
worden bereikt door een verruiming

M&te, de.
Woensdag 28 mei a.s.
gaat Zandvoort naar
de stembus om een
nieuwe gemeente-
raad te Mezen.
Wanneer U van de
voorbereidingen wei-

nig heeft bemerkt, slechts enkele po-
litieke groeperingen hebben 'n open-
bare vergadering in de badplaats
gehouden, moet U daar niet de —
al te haastige — conclusie uit trek-
Itcn dat er voor de komende raads-
verkiezingen geen belangstelling sou
bestaan.
Bij de provinciale verkiesingen, die
onlangs werden gehouden zijn de
stellingen betrokken en hebben de
eerste schermutselingen en verschuï-
vingen plaats gevonden en men
wacht nu af als in een stilte voor
de storm. Zal de politieke golfslag
die zich thans van links naar rechts
beweegt, zich nog verder uitbreiden
of kolkt liet water terug? Zullen
factoren die bijv. bij de landelijke
verkiezingen een rol hebben ge-
speeld ook bij de verkiezingen voor
een gemeenteraad van belang zijn?
Het ligt voor de hand om deze
vraag bevestigend te beantwoorden.
Voor een deel terecht. Maar al te
veel icaarde moet men aan een der-

gelijk antwoord ook weer niet hech-
leii, want de verkiezingen in een
gemeente — en zeker in een kleine
plaats als Zandvoort — worden
niet zelden beheerst door sterk per-
soonlijk getinte factoren. Men stemt
veelal op de persoon die men kent,
van wie men iets verwacht, al blijft
er natuurlijk oen belangrijk percen-
tage stemmers, dat zijn politieke
principes niet zal verloochenen uit
overwegingen van persoonlijke aard.
Maar goed, de democratie, ook de
gemeentelijke democratie, laat vele
•mogelijkheden op. Deze mogelijk-
heden vormen een zo samenge-
steld geheel, dat er, zelfs voor de
beste kenners der plaatselijke ver-
houdingen geen peil op te trekken
valt, althans niet anders dan in een
zeer globale zin.
Dit brengt dan ook het element van
spanning en verrassing in de ver-
kiezingen, speciaal voor hen die de
gemeentelijke belangen na aan het
hart liggen.
En al geniet Zandvoort dan de re-
putatie dat 't politieke leven er niet
al te krachtig ontwikkeld is, er zijn
niettemin velen die de uitslagen van
a.s. woensdag met interesse en niet
zonder grote nieuwsgierigheid teqe-
moet zullen zien.

van het aantal zenduren en plaat-
sing van meer uitzendingen ook op
eerdere uren van de dag.

Een ander bedenkelijk gevolg van
de bewuste beperking en de daaruit
voortvloeiende plaatsing van de pro-
gramma's, hoofdzakelijk in de
avonduren, is, dat een toenemend
aantal mensen allen in dezelfde tijd
aan het t.v.-toestel zijn gebonden.
Daarmee wordt aan velen een vast
patroon van vrijetijdsbesteding op-
gedrongen, waarvan een sterke on-
gewenste invloed op 't publieke le-
ven buitenshuis zal uitgaan. Sprei-
ding- van maor t.v.-uitzendingen
over een groter aantal zenduren zal
het publiek dus beter in de gelegen-
heid stellen een eigen selectie te
maken uit de t.v.-ontvangsten en
de publieke activiteiten buitenshuis.

De komst van de t.v. betekent
voor velen een verandering in hun
dagelijkse leven, voor een deel tij-
delijk omdat de t.v. nog nieuw is,
voor een ander deel echter van blij-
vende aard. Daaruit vloeien ook wij-
zigingen van het patroon van vrije-
tijdsbesteding voort, welke op an-
dere sectoren van het maatschap-
pelijke leven ingrijpen, zodat een
zekere mate van aanpassing aan de
nieuwe omstandigheden geboden is.
Het \ is een algemeen belang, dat de-
ze aanpassing 20 geleidelijk mo-
gelijk verloopt, hetgeen ongetwij-
feld bevorderd wordt door de in-
vloed van de t.v. zoveel mogelijk in
de tijd te spreiden.

Ook wat de selectie uit de pro-
gramma's zelf, naar de eigen smaak
van de kijkers, aangaat, is een gro-
ter aantal zenduren noodzakehj,
zodat de onderscheidene kijkers-
groepen zich meer kunnen differen-
tiëren.

(Vervolg op pag. 2.)

Inschrijven voor vijftien
EMM eengezinswoningen
De woningbouwvereniging „Een-
dracht maakt macht" laat momen-
teel in de omgeving van de Van
Lennepweg 80 woningen — waar-
onder 20 eengezinswoningen —
bouwen. De twintig eengezinswo-
ningen zullen binnen enkele weken
gereed zijn en het bestuur van E.M.
M. stelt de leden thans reeds In de
gelegenheid voor 15 van deze wo-
ningen in te schrijven. Vijf wonin-
gen komen ter beschikking voor
rijks- en gèmeentepersoiieel.

De woningen zijn gelegen aan de
Jac. P. Thijsseweg en aan de Hei-
mansstraat. Zij bevatten een woon-
kamer, drie slaapkamers, vliering,
schuur en keuken. De huurprijs (in-
clusief huur gasgeyser, 30 m3 wa-
ter per jaar, glasverzekering en
contributie) bedraagt voorlopig ƒ 16
per week. Eerst nadat alle wonin-
gen gereed zijn kan de definitieve
huur worden vastgesteld.

Aan de lezer

In verband met de Pinkster-
dagen zal de Zandvoortse
Courant a.s. dinsdag niet ver-
schijnen.
Het eerstvolgende nummer
komt op vrijdag 30 mei uit.

Tweede plasticboot voor ZEB
De Zandvoortse Reddingsbrigade
hield j.l. dinsdagavond in hotel
Keur een goed bezochte jaarverga-
dering. In zijn openingswoord releT
veerde de voorzitter, de heer J. G.
Bisenberger, enige gebeurtenissen
van het vorige jaar, zoals de ge-
slaagde bondsstranddag, de demon-
stratie met de Flying Juniors en de
toestand van de twee reddingspos-
ten.

De jaarverslagen van de secreta-
resse en de penningmeester werden
goedgekeurd. De kas wees een te-
kort van ruim honderd gulden aan.

In de kascommissie werden her-
kozen de heren Van. Dam en Schei-
vis, terwijl in de vacature Van der
Koekelt werd voorzien door benoe-
ming van de heer M. Roosendaal

De aftredende bestuursleden C. A.
Kras en A. Loos werden bij accla-
matie herkozen. In de plaats van
mevr. N. Doornekamp-Terol, die
zich niet meer herkiesbaar stelde,
werd met algemene stemmen fae-
noemd de heer R. Korver, die het
secretariaat op zich zal nemen. In

de- vacature dokter J. va,n der Meer
werd, eveneens met algemene stern-
men, benoemd de heer F. J. van der
Groep.

De voorzitter sprak de scheidende
bestuursleden toe en dankte hen
voor de 5-jarige samenwerking. Hij
bood mevr. Doornekamp en dokte'-
Van der Meer ter herinnering een
boekwerk aan.

Het voorstel om tot contributie-
verhoging over te gaan werd na
een uitvoerige bespreking unaniem
aanvaard. Besloten werd elk lid 't
maandblad „De brigade" ter be-
schikking te stellen.

Verschillende leden van de Haar-
lemse Reddingsbrigade hebben toe-
gezegd in de zomermaanden aan 't
strandwerk deel te nemen.
Tenslotte deelde het hoofdbestuurs-
lid van de Kon. Ned. Bond tot het
redden van drenkelingen, de heer
P. van der Mije, mede dat de z.g.
vlettencommissie de Zandvoortse
reddingsbrigade een tweede plastic-
vlet met buitenboordmotor ter be-
schikking heeft gesteld.
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CULTURELE TAAK
van de televisie

Zakelijke analyse nodig inpluats van scJioonklinkeiide leuze

Ten aanzien van de radio en meer
nog van de t.v. wordt bij voortdu-
ring gesproken van de „culturele
taak" jegens het volk. Dit geschiedt
met name in kringen welke mede
de verantwoordelijkheid voor ge-
luids- en beelduitzendingen aan-
vaarden, die nauwelijks „cultureel"
zijn te achten iri de werkelijke zin
des woords. In deze laatste opmer-
king schuilt op zichzelf geen ver-
wijt aan deze kringen, schrijft het
werkcomité van de O.T.E.M., maar
zij heeft slechts ten doel te bewij-
zen, dat het algemeen gebruik van
de termen „cultuur" en „cultureel"
in dit verband verwarrend is en
ook onbruikbaar voor een juiste
vaststelling van taak en verant-
woordelijkheid t.a.v. t.v.-uitzendin-
gen. Het gebruik van genoemde ter-
men is daarom, zo verwarrend om-
dat verschillende kringen aan de
begrippen „cultuur" en „cultureel"
elk eigen inhoud en uitleg geven.
Het VARA-rapport spreekt bijv.
van „cultuur in engere zin", waar-
onder ook de gehele recreatie wordt
begrepen.

In een artikelenreeks in Vrije Ge-
luiden stelde de medewerker van de
V.P.R.O. drs. J. A. van Nieuwen-
huijzen: „cultuur omvat ook de
commercie". In deze omschrijvin-
gen wordt in feite een verwarrende
gelijkstelling bedreven van de be-
grippen „beschaving" (omvattende
ons gehele geestelijke en maat-
schappelijke bestel met al zijn m-
stellingen van welke aard ook en
gekenmerkt door een bepaald peil
van ontwikkeling) en .cultuur' (dat
een veel engere, specifieke beteke-
nis heeft).

Daarom verdient het de voorkeur
uit te gaan, niet van een, soms al
te zeer als leuze klinkende, termi-
nologie, maar van de werkelijkheid,
n.l. van een zakelijke analyse van
de taak en verantwoordelijkheid van
een communicatiemiddel als de t.v.;
waarbij dan het begrip „cultuur"
weer wordt teruggebracht tot zijn
oorspronkelijke, reële betekenis en
dus slechts gebezigd wordt voor 't
geheel van waarden, die worden ge-
meten met in de onderscheidene
kringen geijkte artistieke en gees-
telke normen.

In dit licht gezien valt de maat-
schappelijke taak en functie van de
t.v., dus ook van de commerciële
televisie te onderscheiden in:

het geven van informatie in zo
ruim mogelijke zin omtrent hetgeen
in de maatschappij voorvalt, door
nieuws, voorlichting, documentatie
en eventueel commentaar; het ver-
schaffen van ontspanning in al de
gevarieerde vormen, die zich voor
beelduitzending lenen; het uitdragen
van culturele waarden, met name in
de vorm van kunstmanifestaties
van allerlei soort.

Uiteraard zijn er overgangen tus-
sen de ene en de andere categorie.
Het uitzenden van een voetbalwed-
strijd is informatie en ontspanning
beide; een goed cabaretprogram-
ma is ontspanning en cultuur te-
vens, indien het aan artistieke eisen
voldoet. Toch moet men aan de vo-

&GENDA
van de openbare vergadering
van de raad der gemeente
Zandvoort op dinsdag 27 mei
1958, des namiddags 8 uur.

1. Notulen.
2. Ingekomen stukken.
3. Vaststelling opslagpercentages

algemene bedrijfsonkosten dienst
van publieke werken.

4. Verstrekking voorschot aan de
stichting „Gemeenschapshuis
Zandvoort".

5. Verhoging verzekerd bedrag
frauderisicoverzekering.

6. Verkoop van grond.
7. Voorstel tot het verlenen van

eervol ontslag — op verzoek —
aan de gemeente-arts.

S. Vaststelling vergoeding per lo-
kaal en per kleuter voor het bij-
zonder kleuteronderwijs over '57.

9. Aanvraag ex art. 50 kleuteron-
derwijswet voor het doen aan-
brengen van een bliksembeveili-
gingsinstallatie op de r.k. kleu-
terschool.

10. Aanvraag ex art. 72 der lager
onderwijswet voor het doen aan-
brengen van een bliksembeveili-
gingsinstallatie op de r.-k. school
voor g.l.o.

11. Aanvraag ex art. 50 kleuteron-
derwijswet voor aanschaffing
van een boekenkast voor de r.-k.
kleuterschool.

12. Extra subsidie openbare biblio-
theek t.b.v. de jeugdafdeling.

13. Aanvraag ex art. 72 der lager
onderwijswet voor het aanschaf-
fen van leerlingensets enz. t.b.v.
de op te richten school voor Chr.
u.l.o.

14. Rondvraag.

renstaande indeling van taken blij-
ven vasthouden om goed te kunnen
onderscheiden welke categorie (en)
men in een bepaald geval op het
oog heeft en om niet in, op een
dwaalspoor leidende, vaagheden en
leuzen te vervallen bij het stellen
van de eisen, waaraan dat bewuste
programma-onderdeel moet voldoen.

Men zal er rekening mee dienen
te houden dat een communicatie-
middel als de t.v. dat alle lagen der
bevolking bereikt een zo groot mo-
gelijke verscheidenheid dient te bie-
den. Het is daarbij beslist niet nood-
zakelijk de uitzendingen te nivelle-
ren. Er dient daarom te worden aan-
gcstuurd op een geleidelijke open-
stelling van grotere kringen kij-

kers voor de culturele waarden,
waarbij om dit doel te bereiken een
doelbewust doch voorzichtig t.v.-be-
leid met de erkenning van de gees-
telijke verscheidenheid op dit ge-
bied moet worden gevoerd.

Deze doelstelling zal aan sommi-
gen — vooral aan hen die te pas
en te onpas met de term cultuur
schei-men — wellicht beperkt toe-
schijnen. Zij is echter reëler en op-
rechter dan de neiging op alles,
met name op alle ontspannings-
programma's het etiket „cultureel"
te willen plakken, terwijl dergelijke
programma's een dergelijke betite-
ling dikwijls niet verdienen, hoezeer
ook in hun eigen genre verant-
woord.

Bij de culturele taak van de t.v.
zoals hier gesteld zal de ontvanke-
lijkheid van het publiek voor uitin-
gen en verschijnselen op dit terrein
zoveel mogelijk moeten worden ont-
wikkeld.

Bij dit alles zullen de juiste dose-
ring en de juiste keuze van cultu-
rele uitingen in een programma-op-
zet moeten worden toegepast. In dit
opzicht zal ook de c.t.v. haar weg
nog moeten vinden, zoals ook de
N.T.S. en de omroepverenigingen
kennelijk nog zoekende en tastende
zijn.

AAN DE RAAD GEVRAAGD

Voorschot en subsidie
voor gemeenschapshuis en bibliotheek

Gemeenschapshuis.
Bij de plannen van de stichting

„Gemeenschapshuis Zandvoort" tot
verbouwing van de voormalige Ulo-
school aan het Schoolplein, annex
openbare leeszaal en bibliotheek, is
uitgegaan van het feit, dat het rijk
daaraan overeenkomstig de terzake
vastgelegde regeling, subsidie zal
verlenen.

De minister van maatschappelijk
werk heeft echter — tengevolge van
de minder gunstig wordene toestand
van 's lands financiën — geen mo-
gelijkheid kunnen vinden voor 1958
de toekenning van het gevraagde
subsidie te bevorderen.

De verwezenlijking van de plan-
nen der stichting dreigden daardoor
in een impasse te geraken. Immers
omtrent de financiering van dit pro-
ject heeft de stichting van de Nut^-
spaarbank de toezegging gekregen
van een — onder garantie der ge-
meente — te verstrekken geldlening
groot ƒ 175.000,—. De aanbesteding
van het verbouwingswerk heeft in-
middels plaats gehad en de laagste
inschrijving bleek Belangrijk bene-
den de raming te zijn.

Het uitblijven van rijkssubsidie
KOU. de stichting — bij uitvoering
van" haar plannen — na verloop van
enige tijd een tekort aan middelen
van ƒ 28.000,— kunnen opleveren.
De raad besloot reeds in beginsel,
dit bedrag voor te schieten. Nader
overleg met het departement van
maatschappelijk werk heeft voorts
geleid tot de mededeling dat een der-
gelijk voorschot niet van ongunstige
invloed zal zijn op de eerlang; ce ver-
wachten beslissing omtrent toeken-
ning van rijkssubsidie in 1959 of la-
ter. Gedeputeerde Staten van Noord

Holland hebben nog medegedeeld in
beginsel tegen de verlening van dit
voorschot geen bezwaar te hebben.

In verband hiermede stellen B. en
W. aan de raad voor te besluiten tot
het verstrekken in rekening-courant
van een voorschot van ƒ 28.000,—
aan de stichting „Gemeenschaps-
Zandvoort".

Openbare bibliotheek.

Het bestuur van de openbare bi-
bibliotheek heeft de raad verzocht
deze instelling ten behoeve van de
jeugdafdeling van de bibliotheek in

het genot van een extra-subsidie te
willen stellen.

Zoals bekend ontvangt de open-
bare bibliotheek jaarlijks een subsi-
die uit de gemeentekas. Over 1957
bedroeg dit ƒ 3236,—, waarvan
ƒ 188,— voor de genoemde jeugd-
afdeling. Ook het rijk en de provin-
cie subsidiëren de bibliotheek. Over-
eenkomstig de voorwaarden voor
toekenning van het rijks- en provin-
ciale subsidie dient het gemeentelijk
subsidie op tweemaal het subsidie
van de provincie te worden gesteld.

Hoewel' de bibliotheek voor de
jeugdafdeling ook reeds een bijdra-
ge van het rijk ontvangt — n.l. van
ƒ 282, acht het bestuur de mid-
delen, welke het in de vorm van
subsidies hiervoor toevloeien niet
toereikend.

Het extra-subsidie zou men willen
aanwenden voor de aankoop van
nieuwe boeken. Meer en meer begint
n.l. de Zandvoortse jeugd bêlangstel-
ling te tonen voor deze afdeling van
de boekerij. Het gevolg hiervan is,
dat nauwelijks aan de verlangens
van de jeugdleden kan worden vol-
daan.

Waar het bestuur zich op het
standpunt stelt, dat in de eerste
plaats de jeugd van goed leesmate-
riaal' moet worden voorzien — de
jeugd van thans toch zal, naar men
aanneemt, ook op latere leeftijd van
de bibliotheek gebruik willen maken
— dient aan de samenstelling; van
de afdeling jeugdboekerij de uiterste
zorg te worden besteed.

B. en W. menen, dat er voldoende
redenen zijn, welke voor een inwilli-
ging van het verzoek pleiten.

Huns inziens dient dit extra-sub-
sidie echter slechts voor één jaar te
worden verleend, terwijl het bedrag
daarvan tot ƒ 1000,— beperkt moet
blijven. Zij stellen de raad voor hier
toe te besluiten.

Burgerlijke stand
15—22 mei 1958

Geboren: Yvonne, d.v. C. Visser
en A. de Groot.

Ondertrouwd: Harm Koênraad
Klein en Aukje Hoekema.

Getrouwd: Lambertus Antonius
Vlietman en Jacoba Johanna Hilde-
ring.

Geboren buiten de gemeente:
Torn Verhaaf; Hendrik Abel Groen-
dijk; Henrica Adriana van Houten;
Roelant Nicolaas Hazewinkel.

Emmabloemcollecte
Maandag 26 mei a.s. zal de jaarlijk-
se Emmabloemcollecte weer in Zand-
voort worden gehouden, welke door.
„Onderling Hulpbetoon" in Zand-
voort wordt georganiseerd.

De noodzakelijkheid van deze col-
lecte, waaraan destijds Koningin
Emma haar naam gaf is niet alleen
in het land maar ook in onze ge-
meente overbekend.

De Emmabloem-collecte groeide
in de loop der jaren uit tot een ge-
meenschappelijke krachtsinspanning
van het gehele Nederlandse Volk te-
gen de tuberculose, die elk jaar weer
de vaderlandse eensgezindheid de-
monstreert als het er op aan komt
om tegen ziekte en onheil de krach-
ten te bundelen.

Wij geloven dan ook dat het no-
dig is er bij U op aan te dringen om
Tweede Pinksterdag in Uw beurs te

tasten en zo mogelijk eens diep in
Uw beurs te tasten om de collecte,
waarvan de opbrengst voor het
grootste deel de Zandvoortse patien-
ten ten goede komt tot een succes
te maken.

Om dat succes te verzekeren is
het tevens nodig, dat er collectanten
en collectrices zijn.

We doen dan ook een dringend be-
roep op hen die maar even tijd vrij
kunnen maken zich hiervoor be-
schikbaar te stellen. Zaterdagavond
om kwart over zeven worden de col-
lectebussen uitgereikt in het Patro-
naatsgebouw aan de Grote Krocht.
U kunt zich ook nog melden op de
ochtend van Tweede Pinksterdag
vanaf ca. kwart over negen even-
eens in het Patronaatsgebouw.

Helpt mede, het is nodig, ja nog
steeds hard nodig!

Het plaatselijk comité.

(Adv.)

G. Tates L. J. Breure

.. / ^K'
\/ t,f •* *.

G. Stemler-Tjaden H. F. Hose

Bij de verkiezing voor de Raad der Gemeente Zand-
voort nodigen wij U uit uw stem uit te brengen op
één der candidaten van de

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

(V.V.D.) Lijst 4
Deze candidaten zijn:
•1. G. TATES - - Heeft i a. een middelbare schooloplei-
ding verschillende afdelingen van scheepvaartkantoren
doorlopen. Maakte na de bevrijding in opdracht van
een Nederlands scheepvaart-concern een studie over
de mogelijkheden van „Air Chartering" voor Neder-
land. Heeft thans de leiding van een intern, passage-
bureau (scheep- en luchtvaart). Is sinds 1946 lid van
de Zandvoortse Gemeenteraad en maakt deel uit van v
het bestuur van verschillende sociale instellingen.
2. L. J. BREURE — Vestigde zich, na beëindiging van
zijn studie aan de universiteit te Utrecht, te Haarlem
als tandarts. Was enige tijd officier bij de Marine
Luchtvaartdienst. In 1946 vertrok hij voor het Roode
Kruis naar Indonesië. Woont sedert 1952 in Zand-
voort en is vanaf 1953 lid van de Gemeenteraad. Is
voorzitter van de Openbare leeszaal en bibliotheek,
voorzitter van de schooltandartsendienst, secretaris
van „Het huis in de duinen", bestuurslid van de
Oranjevereniging. ,

3. C. STEMLER-TJADEN - Huisvrouw. Vestigde
zich in 1938 in de Gemeente. Was hoofdbestuurslid
vanaf de oprichting van de partij tot 1957. Is presi-
dente van de Haarlemse huishoud- en industrieschool,
hoofdbestuurslid van de Bond van vereniging tot het
geven van Nijverheidsonderwijs, lid hoofdbestuur
Stichting commissie huish. en gezinsvoorlichting, enz.
enz. Secr. der afd. Zandvoort van de V.V.D.
4. H. F1. HOSE — Zette na een middelbare school-
opleiding zijn studie voort voor accountant, vestigde
zich te Zandvoort in 1946, is zelfstandig accountant
en belastingconsulent, lid van de Nat. ass. van ace. en
van het Ned. coll. van bel.cons. Werd na de oorlog
benoemd als taxateur oorlogsschade en bij de februa-
riramp als taxateur van de waterschade. Is dagelijks
bestuurslid van de Zandv. Handelsvereniging.
Verder:

5. J. R. Oostenrijk
6. L. Sok
7. G. N. Kruisheer
8. N. Slootjes

9. Mevr. M. S. Hugenholtz-
Jkvr. van Rheineck Leyssius

10. E. H. Jonker
11. R. Engelander

De V.V.D. is een beginselpartij. De enige partij, die
geen groepsbelang voorstaat, doch het algemeen
belang beoogt te bevorderen. Zij vindt haar leden en
aanhangers in alle lagen der bevolking. ,

Stemt op de V.V.D. Lijst 4

Mensen en zaken
Afschuwelijk

Elke dag' ligt er iets anders over-
hoop. Gisteren konden wij niet in
de huiskamer eten en vandaag kan
er niet gekookt worden, omdat de
keuken „uitgeruimd" is. Morgen
kunnen we niet slapen, omdat de
bedden ,er uit' zijn en overmorgen...
ja, wat gaat.er overmorgen srebeu-
ren?

Het schoonmaken blijft een naar-
geestig euvel, dat heel wat gezinnen
in de diepste ellende dompelt. Men
is nu eenmaal niet graag uit „z'n
gewone doen". Het gewone doen is
in deze dagen al zo absurd, dat er
geen behoefte zou moeten zijn om
het achterwege te laten ter wille
van het buitengewone doen. De men-
sen zijn eigenlijk heel onverstandig.
Overal wordt geklaagd over span-
ningen en overbelasting van het
draagvermogen en bijna niemand
ontkomt aan de invloed van — zo-
als dat heet — de jachtende of de
gejaagde tijd. Alsof de tijd verant-
woordelijk is voor onze aderverkal-
king en leveraandoeningen.

We moeten ons vooral nog een
beetje laten opjuinen door de on-
geremde schoonmaakuitspattingen
van deze dagen. Er zijn talloze man-
nen, die er heftig tegen fulmineren,
maar uiteindelijk doen ze allemaal
mee. Of niet soms? Wie is bestand
tegen de aanblik, die z'n vrouw
biedt op een huishoudtrap, terwijl
ze bezig is een muur te witten 'of
een kaal kozijn te verven. Je moet
al een dubbel doorgehaalde bruut
zijn, wanneer je in dergelijke om-
standigheden zegt: Dag kind, kom
eens van die trap en schenk je man
een bakje troost in. Als je dat ge-
daan hebt, kan je je gang wel weer
gaan!

In de meeste gevallen zetten de
mannen grote ogen op en roepen
verbaasd-afkeurend: Wat krijgen
we nou!?... (Ze weten al een week
dat moeder de vrouw aan 't schoon-
maken is). Dat is toch geen werk
voor jou?

Men probeert dan nog even het
overbodige van het witten of het
verven aan te tonen, maar dit moei-
zame gevecht tegen de bierkaai ein-
digt in een slappe terugtocht: Na-
tuurlijk de mannen, die zo iets
gezegd hebben, trekken voor zelf-
kastijding een overall aan en ze
gaan mee doen. Dan zijn ze verlo-
ren en ze dompelen zich onder in de
oceaan van de 1001 rot karweitjes,
die misschien niet direct noodzake-
lijk, maar toch zeker heel -erg ge-
wenst zijn. De vrouw doet hetzelf-
de, maar haar werkzaamheden lig-
gen op een ander terrein. Zij han-
teert — als de man zich eenmaal
„ingezet" heeft — de boenwas, de
zwabber, de stofzuiger, de variaties
van de reinigingsmiddelen en het
water, waarin soda, geest van zout
en amoniak.

Voor de man zijn witkwast, ha-
mer, schroevendraaier, verf, bijts,
linoleummes en kopspijkers wegge-
lêgd

En men werkt daarna in een soort
tragische solidariteit gelijk met el-
kaar op. De vrouw zwijgend, de
man mokkend en onvruchtbaar pro-
testerend. Dit kan dagen en soms
langer duren. De zenuwen worden
tot het uiterste geprikkeld, maar
huis en haard winnen aan weibeha-
gen en conditie, zodat de vrouw
het eerste over de kwade gevolgen
van deze verschrikkelijke periode
heen is. De man doet er wat langer
over, want die hoort iedere clag op
kantoor de verzekeringen van zijn
collega's „dat zij er niet aan denken
een vinger uit te steken naar zo'n
waanzin, die schoonmaak heet.

Daarom moet de man ook nog
vechten tegen een hardnekkig
groeiend gevoel van minderwaardig-
heid, omdat hij zich telkens ge-
kweld afvraagt: ben ik dan de eni-
ge van mijn soortgenoten, die zijn
vrouw helpt schoonmaken?

MOMUS.

Geslaagd
Mej. H. M. E. Boeree slaagde aan
de r.k. kweekschool te Amsterdam
voor het examen onderwijzeres l.o.

Verbreding
weg Amsterdam-Haarlem
Naar wij van de zijde van de
vernemen ligt het in de bedoeling
van de Rijkswaterstaat, nu de tram-
lijn Haarlem-Amsterdam is opgehe-
ven, de rijksweg tussen Amsterdam
en Haarlem te verbeteren.

Op het wegvak Amsterdam-Half-
Weg zal de 9 meter brede hoofd-
verharding op 13 m breedte worden
gebracht, met aan de noordzijde een
doorgaande parkeerberm. Langs de
noordzijde van de rijbaan tussen
Haarlem en Halfweg zullen gedeel-
telijk losse parkeerplaatsen, gedeel-
telijk een doorgaande parkeerberm
worden aangebracht.

Ook de wegverlichting zal aan de
nieuwe eisen worden aangepast.

Hoewel nog geen tijdstip voor de
aanvang der werken kon worden
medegedeeld, staat het wel vast dat
deze uitgevoerd zullen worden zodra
de nodige voorbereidingen getroffen
zijn.



FAMILIEBERICHTEN
OEfiSBSSöflJftivi >
Onze hartelijke dank aan vrienden
en bekenden voor de belang-stelling
bij ons 50-jarig huwelijk ondervon-
clen,

A. Keur
A. M, Keur-van Zwieten

Zandvoort a/Zee, 20 mei 1958
Hogeweg 67rood

Niet in staat zijnde allen persoon-
lijk te bedanken, betuigen wij U
langs deze weg onze oprechte dank
voor de vele blijken van deelneming
bij het overlijden van onze lieve
zoon en broer

FLORUS PAAP
Uit aller naam,

fl. Paap
Zandvoort, mei 1958
Koninginneweg 37

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zatei'dag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 8 uur:

Doktoren:
Ie Pinksterdag:
Dr. C. F. M. Robbers
Koninginneweg 34, telefoon 2813
2e Pinksterdag:
Dr. P. Vijlbrief
Hogeweg 43, telefoon 3355

Zondag 25 mei (Ie Pinksterdag)
Dierenarts J. Jongkind, Kenau-
park 13, Haarlem, telefoon 14524.

2e Pinksterdag:
Dierenarts Jan Heek
Koninginneweg 51, Haarlem, tele-
foon 13174.

Wïjkzuster:
Ie Pinksterdag:
Zuster S. M. de Wilde
Zeestraat 67; telefoon 2720.
2e Pinksterdag:
Zuster M. E. Niezen
Van Lennepweg 42, telefoon 2382.
Apotheek:

24 mei — 30 mei:
Apotheek Wijnne, Haltestraat 8
ledere avond vanaf 7 uur en op
de zondag de gehele dag uitslui-
tend geopend voor recepten en
spoedgevallen. ,

P R E D I K B E U R T E N

Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 25 mei (Ie Pinksterdag)

10.30 uur: ds. C. de Ru.
Medewerking van het kerkkoor
o.l.v. H. E. Dees; F. Kniese en J.
Koning,v trompet..

Jeugdkapel in „De Witte Zwaan"
10.30 uur: de heer J. de Smalen.

Ne'd. Protestantenbond; Brugstraat 15
Zondag 25 mei (Ie Pinksterdag)

' 10.30 uur: ds. S. M. A. Daalder
uit Haarlem.

Het huis in de duinen:
19.30 uur: ds. G. Kroes uit Haar-
lem.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg- hoek Emmaweg
Zondag 25 mei (Ie Pinksterdag)

10 uur: ds. A. de Ruiter
(10-10.10 uur zang).
17 uur: ds. A. de Ruiter. Mede-
werking van de sopraan mej.
Groeneveld.

Parochie H.H. Agatha, Grote .Krocht
Zondags HH. Missen om 6.30, 7.30,
9 uur Hoogmis en 11 uur; Lof om
7 uur.
Iii de week H.H. Missen om 7

uur en 7.45 uur. Lof om 7.30 uur.

Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 27 mei

3 uur: samenkomst in „Fniët",
Zuiderstraat .3.
Spr. H. Veldkamp, evangelist? te
Den Haag.

Jehova's getuigen
Woensdag 20 u. en zondag 14 u.
studie in veilinglokaal Dorpsplein.

Humanistisch Verbond /
Zondag 25 mei, 9.45 uur, 298 m:
radiotoespraak door prof. ir. P. J.
Mazure. Onderwerp: „Waarheid en
waarde in godsdienst en humanisme.

Daar kunt u heen
Monopole

Vanaf vrijdag 23 t.m. zondag 25 mei
8 uur: film „Tarzan en de verlo-
ren Safari".

Vanaf maandag 86 mei t.m. woens-
dag 28 .mei, 8 uur: film „Afscheid
van de wapenen".

Donderdag 89 mei, 8 uur: film „De
grote schittering".

Beide Pinksterdag, 2.30 uur: filmi
„Wij willen George!"

Hotel Bouwes
Dagelijks 8 u: Het Italiaanse dans-

en showorkest van Pielro Porlelli
en zijn solisten.

Zondags matiné.
*

Stadsschouwburg, Haarlem
Zaterdag 24 en sondag 25 mei, 8 u.:

Toneelgroep „Theater" m. „Plan-
tage Tamarinde"

Maandag 86 mei, 8 uur: Toneelgr.
„Theater" met „De prins en de
showglrl."

Alleen bij:

Slagerij GAUS
H/a pond pr. gehakt h.o.h ....... 1,65
l pond mooie runderlappen en

l pond gehakt .................. 2,65
l pond schoudercarb. en l pd gehakt

ƒ 2,95
l1/» pond mooi osselappen ...... 2,85

f 2<so

J 2'65

l pond sch-carbonade
l pond gehakt i
l pond runderlappen }
l pond gehakt |
II/D pond gehakt h.o.h ...... ƒ 1,70
Soeppakket ........................ 0,89
250 gr. Prima gek. worst ...... 0,75
250 gr. Eakbloedworst ......... 0,45
LUNCHPAKKET: Lever en Pekel-

vlees of gek. worst ......... 0,89
KERKSTRAAT 14 - TELEF. 2102

Een stofzuiger om trots op
te zijn:

Excelsior
stofzuiger

Nieuw model, prima zuig-
kracht ƒ 145 of ƒ 2 p.w.

Televisie Radio Specialist

F„ H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

FACULTATIEVE CREMATIE
Op zondag l juni a.s. 's middags
om 14.30 uur: een excursie naar het
crematorium te Velsen. Voor deel-
name kan men zich opgeven bij de
heer J. Koper, Dorpsplein 11 vóór
27 mei.

Amsterdamse
Groentecentrale

Jan Filmer
TOLWEG 16 - TELEF. 3195

Verse Groenten
Spinazie" per pond 0,13
Andijvie per pond 0,25
Sla per stuk 0,15
Bloemkool per stuk 0,85

Fruit . ,.
Pracht Jaffa's ... 4 voor ƒ 1,-
Sinaasappelen ... 5 voor ƒ 1,-
Grote sortering bananen, hand-
appelen, aardbeien, tomaten

Panklare groenten:
Pankl. prei p.pond 0,28
Pankl. uien p.pond 0,35
Pankl. soepgroenten p.ons 0,15
Pankl. Radijs ... p.ons 0,18
Pankl. Stoofsla p.pond 0,38
Pankl. rode kool p.pond 0,18
Pankl. Savoye kpol p.pond 0,30
Pankl. raapsteeltjes p.p. 0,38
Pankl. spinazie ...p.pond 0,20
Pankl. andijvie p.pond 0,28

WIJ ZIJN DE EERSTE EN
TWEEDE PINKSTERDAG
DE GEHELE DAG GEOPEND

Steeds verse champignons, ver-
se asperges en peultjes met
worteltjes.

Litersblik sperciebonen... 0,75

Ongeval
bij vuillaadstation
Donderdagmiddag was men bij het
vuillaadstation bezig met het ver-
wisselen van een volle voor een lege
wagon. Toen de lege wagon iets te
snel reed probeerde de heer D.A.H.
met een stootijzer de snelheid te
breken. Deze manoeuvre mislukte,
waarbij H. het ijzer tegen het hoofd
kreeg. Hij liep een kaakfractuur op
en vermoedelijk een schedelbasis-
fractuur. Per ziekenauto werd hij
naar het Diaconessenhuis in Haar-
lem gebracht.

Een moeizame overwinning
Donderdagavond had in hotel Keur
de jaarlijkse ontmoeting plaats tus-
sen de Zandvoortse Bridgeclub en
de Sociëteit Zandvoort 1902 met als
inzet een wisselbeker, die vorig jaar
voor de eerste maal door ZBC werd
gewonnen.

De ronden van deze viertallenwed-
strijd verliepen zeer spannend. Tot
het laatste moment kon niet worden
voorspeld naar welke vereniging de
wisselbeker zou gaan. ZBC nam
eerst de leiding. In de vijfde ronde
nam de Sociëteit de leiding,,— met
twee punten voorsprong! — In de
laatste ronde bleek echter het uit-
houdingsvermogen van ZBC groter
te zijn. De uitslag werd 223-209
punten. De wisselbeker bleef dus in
het bezit van ZBC.

Ouders! Laat uw kinderen nu zwemmen leren!

-BadHet
is weer geopend!

bekende zwemleraar-Kanaal-Zwemlessen in onze bassins door de
zwemmer JAN VAN HEMSBERGEN.
Aan zee deskundig toezicht door FLOOR KOPER (de schipper van de
reddingboot).

Voorziet U tijdig van
Seizoen-abonnementen

ROEPERS
WONINGRUIL

Aangeb. in A'dam (Water-
gr.meer) mod. flat met 3
kmrs, bergkam., Bruijn-
zeelkeuk., badk. Huur ƒ67
p.m. Gevr. in Zandv. wo-
ning m. 4 of meer kamers.
J. Raasveld, Helmholtz-
straat 68, Amsterdam.

WONINGRUIL
A'dam-Zandvoort

Aangeb. ruime woning op
goede stand. Gevr. huis te
Zandvoort. Br. Heerkens,
p/a Bol, Kostverlorenstr.
66, Zandvoort.

Ged. GEM. , WONING te
huur aangeb. (voor ong.
V» jaar). Br. 3901 Z. Crt.

Ongem. 3 KAMERFLAT
aan zee te huur. Te bevr.
Hartog, Karel Doorman-
straat 4 flat 7, Telef. 2275

TE HUUR: LUXE AUTO.
•A. J. v.d Moolenstr. 54 rd

Gevr. VOLL. PENSION v.
heer alleen v. 28/6-12/7 in
besch., rustig miljeu. Br.
m. prijsopg. ond. nr. 3902
bur. Zandv. Courant.

Te huur gevr. van plm.
15 juli tot plm. 15 aug.
WONING of ged. daarv.
d. echtp. m. 3 kind. Br.
dr. H. Emmer, Graaf Jan-
laan 83, Zeist.

Te koop 250 cc D.K.W.,
pr. staat. Bol, Kostver-
lorenstraat 66.

Te koop: witte Eng. KIN-
DERWAGEN en K. stoel.
Te bevr. Nassauplein 1.

Te koop z.g.a.n. Etna
GASOVEN. P. van Loon,
Bilderdijkstraat 7.

Te koop geel-wit gestr.
ZONNESCHERM 2,25 m
m. ombouw, compl. ƒ 30.
Marisstraat 44, tel. 3281.

Wie wil DRUKWERK ver-
spreiden, huis aan huis?
Voor alle plaatsen. Aanb.
ond. lett. D.V. nr. 3903
bur. Zandv. Courant.

NIEUWE ACCORDEON
pianoklavier met 80 bas-
sen, 2 registers, merk Su-
per Stradella Italia (kleur
rood) met koffer ƒ 215,—•-.
Tollensstraat 15

Z E I L K A N O TE KOOP
Grote Krocht 19, tel. 2510

TE KOOP: PHILIPS
BANDRECORDER m. in-
geb. verst. Molenaar, Van
Ostadestraat 5a.

TE KOOP: 4 haar stoeltjes,
pr. bekl. ƒ 10 p.st., bloem-
tafel ƒ 2,50. Schaap, Klei-
ne Krocht 5. '

VEILING
WEGENS STERFGEVAL
Notarissen H. J. Harting
en K. Abma te Amster-
dam en Notaris J. J. Terp-
stra te Haarlem veilen
donderdag 32 juni a.s. na
2 uur in het Notarishuis
te Haarlem, Bilderdijk-
straat 1:
4 woonhuizen (elk best. uit
ben.won. en afz. boven-
won.) met schuurtjes en
tuinen (eigen gr.) te Zand-
voort. Dr. C. A. Gerke-
straat nos 21zw. en rd;
23 zw. en rd.; 25 zw. en
rd; 27zw. en rd.; groot
resp. 2.11, 2.10, 2.09 en

.2.16 are. Huur der bened.
won. elk ƒ 49,90, der bo-
venwon. elk ƒ 45,36 per m.
Vaste lasten per perceel
ƒ 111,32 per jaar.
Aanv. bij de bet. vóór of
op 10 juli 1958.
Inl. bij gen. notarissen te
A'dam, Joh. Vermeerstr.
43 (tel. 798882, 798802) en
te Haarlem, Wilsonplein
15, tel. 10493.

TE KOOP:
HUIS m. garage, gel. a.d.
Brederodestr. Sp. te aanv.
HUIS gel. Emmaweg, met
garage. Sp. leeg te betr.
HUIS in 't villapark, 5 k.,
gr. zolder, gr. tuin. Sp. te
aanvaarden.
PERCEEL Vinkenstr. met
c.v. Leeg te aanvaarden.
PERCEEL Vinkenstr. met
garage, 5 k., bad, gr. tuin.
Komt leeg.
PERCEEL Vinkenstr. met
garage, 5 k. m. woningruil.
PERCEEL m. centr. verw.
Fr. Zwaanstr. met wonin-
ruü Amsterdam.
KI. BUNGALOW, bev. 4
k., keuk., bijk., garage, gr.
tuin. Komt 1-7-58 leeg.
BUNGALOW, gr. k., 2 sl.k,
garage gr. tuin. Eigen gr.
Groot PERCEEL op Ie st.
Voor alle doeleinden gesch.
Hypotheek op guns. voorw.
Makelaar W. PAAP
Hogeweg 17, telf. 2965

Te koop: BROMFIETS,
„Berini" z.g.a.n.
Grote Krocht 12 boven.

TE KOOP te bouwen VIL-
LA aan Gort v.d. Linden-
straat bev. zitk, keuk., 3
sl.k., douchecel, zolder, ga-
rage, fl. tuin. Koops. vrij-
bl. ƒ 36.250. Mak. J. Boo-
gaard jr., tel. 2210.

LUXAFLEX
Alluminium jalouzieën.
J. de Valk, Van Kinsber-
genstraat 11, telef. 2962.

K I S T E N voor 13 mud
kolen a ƒ 20 per stuk. Ook
kisten v. verhuizingen en
emigratie. Helgering Zand-
voortselaan 39, telef. 2937

GEVR. HULP in winkel of
huish. Sig.mag. „Circuit"
Haltestraat 32a.

Miep Helgering
Ged. pedicure-manicure

Zandvoortselaan 39
Telefoon 2937

Aan huis te ontbieden

VERGADERLOKAALTJE
of -KAMER 10-15 pers.
2 x l J/., u. p.w. v. perm.
gevr. Br. nr. 3603 Z. Crt.

HEEFT U IETS OP TE
RUIMEN?? Wü kopen alle
soorten meubelen en inboe-
dels. Overal te ontbieden.
P. Waterdrinker, telef. 216«

Half maantafeltje 27,50
Porceleinkast 115,—
Mah.bijzettafeltje 27,50
Antiek stoeltje 35,-
Ovaal frans spiegeltje

ƒ 2,50
Jeanne C. Doorman

„Eigen sfeer" - Kunst,
Antiek, Curiosa, Kleine
Houtstr. 113, Haarlem.

Telef. 11318

ABONNEERT U
op de

ZANDVOORTSE
COURANT

Gevraagd :
flinke Winkeljuffrouw
JUPITER - Haltestraat 6, telefoon 2838

n. V» Noorderduinweg Zandvoort
vraagt voor spoedige indiensttreding

Steno typiste
zo mogelijk ook met kennis Egels en Duits

Een laatste appèl
richt

Algemeen
Zandvoorts Belang

die met LIJS l 5 deelneemt
aan de komende gemeenteraadsverkiezing

tot U, inwoner van Zandvoort.

De namen van de candidaten staan U borg voor
een gezonde, doeltreffende gemeentelijke poli-
tiek, omdat zonder enige gebondenheid aan par-
tij of religie zij de algemene Zandvoortse be-
langen kunnen behartigen. Het zijn:

1. J. Koning 10
2. D. Petrovitch -11.
3. H. Hildering 12.
4. F. Molenaar 13.
5. C. Schaap 14.
6. J. S. Folkers 15.
7. Mevr. I. Weber-Lewis 16.
8. L. E. G. de Leeuw 17.
9. C. Blom

A. Balledux
I. S. Dikker
C. Kerkman
K. Troost
J. Paap
Chr. Steenken
P. N. ter Wolbeek
F. Burgerhout

HET ALGEMEEN ZANDVOORTS BELANG
IS OOK UW BELANG!

Bedenkt dit, wanneer U op 28 mei voor 4 jaar
Uw nieuwe raadsleden kiest!

Zegt het Zandvoorts belang U iets?
Dan stemt U Koning of Petrovitch!

WIJ HELPEN U STEMMEN
Wanneer U door ziekte of gebrek niet in staat
bent lopend naar het stemlokaal te komen, wilt
U dan even opbellen: C. Schaap, KI. Krocht 5,
telef. 2418 of een der andere op de lijst voor-
komende candidaten? Wij zorgen er dan voor,
dat U van huis gehaald en weer thuis gebracht
wordt.

Wij willen onze lezers hiermee nog
eens opmerkzaam maken dat het
eerstvolgend nummer van de

ZANDVOORTSE COURANT
- in verband met de Pinksterdagen -
verschijnt op vrijdag 30 mei a.s.



Voor ƒ 19.50
kunt u al Amerika's
beste beha dragen

Elastische rug is laag en blijft laag - kruipt nooit
op. Schuingeknipte elastische zijpanden voor
perfecte pasvorm en volledige bewegingsvrijheid.
Gekruist elastisch front separeert en steunt subliem
- geeft diep décolleté. De fraaie, geborduurde
cups van nylon marquisette sluiten als uw eigen
huid - geven een bekoorlijk, jeugdig figuur.

* Verkrijgbaar in 5 maten en 3 cupgrootten en
daardoor voor ieder figuur perfecte pasvorm ge-
garandeerd. Alle maten 19.50. In wit en zwart.

Alleen-verkoop voor Zandvoort:

Vraag ook eens naar de Playtex
Living Loiigline Bra. Geeft
lange, fraai-soepele lijn van
buste tot taille en daardoor
een verjongd, slanker figuur.
A-B-C-cup 34.50, D-cup 39.50.

Modemagazijn „DE WAAG'9

Haltestraat 40, telef. 2087

Erkende

AUTORIJSCHOOL „ZANDVOORT"
Autorijles
Verhuur van Opeis Rekord
zonder chauffeur

T.HORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

M.C.vanBORKUM
Pedicure - Manicure
met jarenlange ervaring.
Dr. Gerkestr. Sr, tel. %81&

WIST U
dat 20% korting op alle
stoomgoederen perma-

nent wordt gegeven,
indien U deze brengt
en haalt in ons filiaal.
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEYSER
Telefoon 2653

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

Maak van Uw tijd-
schriften 'n waar-
devol boek. - Laat
ze daarom bij ons

inbinden.
GERTENBACHS

DRUKKERIJ
Achterweg l - Telef. Z1S5

Voor de Pinkster
brengen wij U een

pracht collectie
Costuums
in de nieuwste tinten
l en 2 rij model, 100% kamgaren
van ƒ 98 tot ƒ 168.

COLBERTS EN BLAZERS van ƒ 38 tot ƒ 74
PANTALONS in iedere prijsklasse
WEEKENDERS, de laatste modellen en kleuren

van ƒ 11,90 tot ƒ 19,75
Een uitgebreide sortering

SOKKEN, ANKLETS, DASSEN, SHAWLS,
LINNEN PANTALONS, PETTEN enz. enz.

E. DE BOER
De specialist voor Herenkleding en
herenmode

KERKSTRAAT. 20 - TELEFOON 3136

DE VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLEM EN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

helpt U
ALS OVERHEIDSINSTELLING

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet

inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-

keliers) aan het Kennemer Financierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

l pers. VLOKMATRAS 80x190 f 23,95
l pers. DIVANBED 80x190 f 26,50
l pers. BINNENVERINGMATRAS

80x190 15 jaar garantie
l pers. DIVANBED 80x190 15 jaar garantie

SAMEN f 75

Beddenmagasijn
HALTESTRAAT 21 Telefoon 2119 en 2344

Heeft U al kennis gemaakt met de nieuwste
AGFA kleinbeeld camera ? Slechts f 99.—
Grote prijsverlaging andere Agfa-camera's!
Silette kleinbeeld van ƒ 139 voor ƒ 119
Silette met gekoppelde afstandmeter van ƒ 260 voor ƒ 199
Silette met belichtingsmter van ƒ 258 voor ƒ 209
Prachtige Japanse KIJKERS in voorraad ƒ 45, ƒ 95, ƒ 115, ƒ 125
Verder hebben wij films vanaf ƒ 1,85. Geelfilters, sonnekappen, lijstjes,
albums, enz. Pasfoto's reproducties, reportages en portretwerk.
ZIET DE ETALAGES BIJ UW SPECIAALZAAK!

Foto-Kino HAMBURG

Voor

GOED BROOD
en

BANKET
naar

Fa. H. van Staveren
Zeestraat 48 - Telef. 2684

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Zijhveg 63, Haarlem, tel. 15141

Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver=
zorging van begrafenissen, cre=
maBes en transporten.
Meldingsadressen ie Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstr. 4, tel. 3131

Het Wonder van Zandvoorl
De goedkoopste zaak
in luxe- en huishoudelijke ar-
tikelen, speelgoederen, hout-
waren, balatum. enz. enz.

SWALUESTRAAT 9 — TEL. 2418

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

WINKELIERS,
Maakt reclame
doormiddel van
de

ZANDVOORTSE
COURANT
Maak steeds tijdig uw
advertentie gereed!

Achterweg !•
Telefoon 2135

Hier is Uw

feestelijke
Pinkste rp rogramma

vXl

samengesteld voor iedereen
die veel wil genieten voor
weinig geld !

Pinksterbrood met spijs,
ca. 1200 gram

Pinksterbrood, ca. 1100 gram..
Pinkstertaarten, per stuk
Heerlijke Cake, per stuk
250 gr. Roomboternogatines

van 85 voor
10 Vruchtenkoeken van 65 voor
Fijne Edelkoek .. van 100 voor
4 Zandringen in een pakje . ..
5 Macronen in een pak -
10 Pinkstergebakjes

215 et
175 et
240 et

95 et

77 et
60 et
93 et
80 et
60 et

220 et

Natuurlijk hebben wij een grote sor-
tering koekjes. Vraagt uw lievelings-
koekje in een van nevenstaande win-
kels. Dan krijgt u kwaliteitsartikelen !

vermaat & franken
kwaliteitsbakkerijen
Hoofdkantoor: Paul Krugerkade 31, Haarlem, Tel. 50180

Paul Krugerkade 31. tel. 56378
Binnenweg 211, Heemstede, tel. 58793
Binnenweg 132, Heemstede, tel. 39914
Botermarkt 19, tel. 17169
Grote Houtstraat 2, tel. 10137
Houtplein 2a, tel. 13311
Kruisweg 55, tel. 10424
Wagenweg 142, tel. 11469
Eksterstraat 86, tel. 50091
Mr. Cornelisstraat 28, tel. 15926
Frans Halsstraat 27a, tel. 12668
Verbindingsweg 59, Bl'daal, tel. 52658
Bloemend.weg 389, Overveen, tel. 16916
Zandv.laan 177, Aerdenhout, tel. 26891
Jan v. Goyenstr. 20, Heemst., tel. 34020

Ruime
sortering

NYLONKOUSEN vanaf ƒ 1,85
CREPE NYLONSOKKEN

vanaf ƒ 1,98
KINDERSOKJES,

Nylon en .katoen
HEREN OVERHEMDEN
DAMESBLOUSES
KINDERBLOUSES" en

-TRUITJES
Dames-, heren- en kinder-

PYAMA'S
ONDERJURKEN
BADDOEKEN
BADLAKENS
THEEDOEKEN - SLOPEN
BABYGOED

Badpakken
Zomerstof per meter

Ad. Notten
„De Kampioen"

Haltestraat 59 - Telef. 3398

Annex CABARET EXTASE
Zandvoort

Het gehele jaar geopend

Gedurende de maand mei
dagelijks 's avonds 8 uur;

Het Italiaanse dans- en
showorkest van

Pietro Podelli
en zijn solisten

Afgewisseld door een
cabaretprogramma met

' internationale artisten
*

ZONDAGS MATINEE
met volledig avondprogramma

Wasmachines
BICO ƒ 199
A.E.G ƒ 257
KöHLER ƒ 225
BICO-COMBINATIE ƒ 420

Centrifuges
BICO ƒ 198
A.E.G ƒ 257
KöHLER ƒ 225

Henk
Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

H O L I D A Y
Auto's zonder chauffeur
Uitsl. model 1957 en 1958'van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapitan,
Fords Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10454

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkcer, Kiosk RaacJhuisplein
2345 Gemeente Secretarie
2499 Gem. geneesheer, Julianaweg la
2069 Begrafenis- en crematie-onder-

neming J. de Koode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flintcrman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

2135 Zandvoortse Courant, Gcrten-
bachs DrukkerU, Achterweg 1.

LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150



Tweede blad van de Zandvoortse *Courant Vrijdag 23 mei l!
VERHAAL VOOR DE JEUGD

Het U wan my,
Sprookje uit West-Indië

Er waren eens een aap en een schildpad. De schilpad was een brave
moeder. Ze werkte hard voor haar zeven kinderen; maar de aap was
een luie landloper.

Eens was de schildpad weer uit wer-
ken gegaan. Toen haar werk ge-
daan' was, kreeg ze haar loon, en
daarvoor kocht ze een baal rijst. Op
de terugweg rustte ze even uit aan
de kant van de weg en toen ze nu
tussen de bomen een massa dorre
takken zag liggen, dacht ze bij zich-
zelf: „Daar zal ik meteen maar wat
van meenemen om mijn rijst op te
koken".

Ze liet de baal rijst aan de wég-
kant staan en liep vlug hè L bos in
om wat hout te sprokkelen. Maar
wat zag ze toen ze terugkwam?

Daar zat waarlijk de aap boven
op haar rijstzak.

„Zeg nichtje", riep hij verrukt,
„ik heb hier aan de wegkant een
grote zak vol rijst gevonden!"

„Die rijst is van mij!" riep de
schildpad. „Ik heb die voor mijn
kinderen gekocht van mijn zuur
verdiende geld, en nu v/as ik even
wat dorre takjes gaan sprokkelen,
om ze er straks op te koken. Geef
hier die rijst, ze is heus van mij"'

Maar de aap bleef op de zak zit-
ten en zei: „Wat goed is om te ne-
men, is ook goed om te houden. Je
moogt zeggen wat je wilt, maai- ik
heb die rijst gevonden en ik houd
ze".

De arme schildpad wist niet wat
te doen. Had 'ze daar nu zo hard
voor gewerkt, om nu te moeten aan-
zien, dat die luie aap de zak mee
naar huis nam? '

Eindelijk vroeg ze hem vriende-
lijk: „Verkoop er mij dan tenmin-
ste één pond van ,opdat mijn klein-
tjes vanavond iets te eten hebben".

Maar de aap schudde zijn lelijke
kop en zei: „Neen, neen, nichtje,
daar denk ik niet aan. Mijn rijst is
niet te koop. Ga maar naar de Chi-
nees in het dorp, die wil je graag
-net zoveel rijst verkopen, als je
maar hebben wilt".

„Nu goed dan, valse aap", riep de
schildpad, „maar pas op, we spre-
ken elkaar nog wel eens nader".

Een poosje later zat de aap een
beetje te luieren in een, boom, en
zijn lange staart sleepte bijna op de
grond. De schildpad kwam daar toe-
vallig voorbij. Vlug pakte ze de
staart stevig vast en riep uit: „Kijk
kijk, wat vind ik hier een prachtige
apenstaart! Wat goed is om te ne-
men ,is ook goed om te houden! Ik
heb die staart gevonden en hij is
van mij".

„Ach neen, lieve' nicht" gilde de
aap, „dat meen je toch zeker niet?
't Is immers mijn staart, die je daar
vasthoudt!"

De rijst aan de weg is van hem,
die ze neemt, en de staart aan de
weg is dus ook van degene, die hem
neemt". '

De aap was woedend! Hij rukte
en rukte aan zijn staart, maar de
schildpad liet niet los. Ze ging
overal mee waar de aap ging, tot
de aap haar naar de rechter sleepte.

„Mijnheer de rechter", zei nu de
aap, „zeg toch als 't u blieft tegen
de schildpad, dat
moet loslaten"

ze mijn staart

Maar de schildpad zei: „Mijnheer
de rechter, zeg toch als 't u blieft

tegen de aap, dat hij mijn rijst moet
teruggeven".

Nu liet de rechter hen allebei ver-
tellen wat er gebeurd was en toen
hij alles wist, vroeg hij de aap:

„Waar is die baal rijst?"
De aap begon te lachen, sloeg zich

op de buik en antwoordde: „Daar,
mijnheer de rechter".

De rechter sturde nu een van zijn
dienaren uit om 'n hakblck te ha-
len en toen dit gebracht was, beval
hij de dienaar de staart van de aap
daarop te leggen en die af te hak-
ken. Daarna sprak hij het volgende
vonnis uit:

„Wat goed is om te nemen, dat
is ook goed om te houden, zegt de
aap. Hij heeft een baal rijst aan de
weg zien staan en die meegenomen.
Die baal rijst behoort dus aan hem.
De schildpad heeft een eind van een
staart aan de weg gevonden. Dat
stuk staart behoort haar dus toe.

Indien echter de aap zijn eind
staart wil' terugkopen voor een baal
rijst van Balam, zo beveel ik de
schildpad het hem daarvoor te ver-
kopen.

Ik heb gesproken.
Gaat nu heen, gij beiden".

Ontslag gemeente-arts

De heer J. van der Meer, gemeen-
te-arts in vaste dienst heeft 'n ver-
zoek ingediend hem in verband met
zijn benoeming tot adviserend ge-
neesheer van de „Stichting Samen-
werkende Ziekenfondsen tussen de
Grote Rivieren" te Dordrecht, als
zodanig met ingang van ] juni a.s.
ontslag te verlenen.

Het college stelt voor hem het ge-
vraagde ontsleg, ingaande! l juni '58
eervol te verlenen, onder dankbetui-
ging voor de aan de gemeente be-
wezen diensten.

Turnfeesten in Arnhem

Gedurende de Pinksterdagen zal ter
gelegenheid van 't 90-jarig bestaan
van het Koninklijk Ned. Gymna-
stiekverbond een groots opgezet
turnfestijn op en om de Sonsbeek-
beekweide te Arnhem plaatsvinden.

Ruim 14.000 turners en turnsters
uit binnen- en buitenland zullen met
wedstrijden en demonstraties hier-
aan hun medewerking verlenen. Op
2e Pinksterdag zullen alle deelne-
mende dames gezamenlijk de knots-
en lintenoefening uitvoeren, na een
optocht door de stad.

In de namiddag van de ie Pink-
sterdag zal een laridenwedstrijd
tussen de dames keurploegen van
Nederland en Noorwegen plaatsvin-
den, waarna een jeugduitvoering
van de deelnemende meisjes en jon-
gens wordt gehouden.

Aan dit jubileumprogramma van
het K.N.G.V. zal ook de plaatselijke
gymnastiekvereniging O.S.S. deel-
nemen.

De wereldkampioenschappen
in maand juni a.s., 10 in ge-
tal, ziet U op z'n best met

PHILIPS
TELEVISIE

vanaf ƒ 198,35 compleet geplaatst.
Het restant in termijnen van ƒ 45,-
per maand.

Bestel heden bij ons Uw toestel. Wij zorgen voor 'n prima ontvangst
PHILIPS RADIO, nieuw, draagbaar toestel. U loopt er mee weg ƒ 99,50
Uw oude Radio heeft inruilwaarde.
PHILIPS RADIO in iedere prijsklasse, een kwaliteitsproduct.
PHILIPS SCHEBRAPPARAAT 120, nieuwste uitvoering met luxe tasje.

40 % meer capaciteit.
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst na •persoonlijk overleg, de betaling met U.
Verkoop van: Koelkasten, wasmachines, centrifuges e.a. huish. artikelen

RADIO TELEVISIE SPECIALIST

Erkend Philips servicedealer
voor radio en televisie

F. H. Penaaf
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Ouderavond Wilhelminaschool
J.l. vrijdag 16 mei werd in de Wil-
helminaschool een ouderavond ge-
houden, die grote belangstelling
trok.

Na gezamenlijke zang ging h'et
hoofd der school, de heer P. K. van
den Houten voor in gebed.

In zijn openingswoord riep het
schoolhoofd de ouders, bestuur en
oudercommissie een hartelijk wei-
kom toe. Spr. deelde mede, dat de
heer Zuidema ziekteverlof heeft ge-
kregen en in zijn plaats de heer
J. R. Berkenbosch uit Amsterdam
is benoemd. Mevrouw Hoogewerf,
op wie de school nooit tevergeefs
een beroep heeft gedaan, is thans
tot september aangesteld.

Het deed de heer v.d. Houten veel
plezier dat, de schoolkrant zo en-
thousiast door de kinderen en
ouders is ontvangen. De stukjes die
er in staan zijn door de leerlingen
zelf geschreven en met behulp van
het personeel is de hele krant ge-
corrigeerd, getypt, afgedrukt en
van een fleurige omslag voorzien.

Na de opening werd 't spel „Len-
tebloemen" opgevoerd door leerlin-
gen van de zesde klassen. Dit spel
waarin al zingende en reciterende
verhaald wordt hoe koning Winter
plaats moet maken voor koningin
Lente, viel zeer in de smaak bij de
ouders. Een compliment voor de
heer en mevrouw Van Wijk, die ve-
le ,uren .van hun vrije tijd hebben
besteed om deze opvoering te doen
slagen. Ook yan het decor, door en-
kele leerlingen zelf geschilderd, was
veel werk gemaakt.

VRIJDAG 23 MEI — Beste mensen,
nadat ik mijn badboek ben begon-
nen verleden week, kan ik echt nog
niet veel moois vertellen van het
weer aan de zee en de drukte op het
strand. Nou is 't ook zo, dat de
meeste toeristen (als ik de badgas-
ten zo mag noemen)' zo tegen het
einde van de komende week hun op-
wachting in Zandvoort ko-
men maken en voor die tijd
is er weinig te vermelden.
Maar nu is er nog wat anders:
We krijgen Pinksteren! En
daar hoop ik heel wat van te
kunnen vertellen volgende
week. Voor mij begint het
seizoen a.s. zondag, hoor en
alles wat je daar vóór krijgt,
is meegenomen.
Ik reken op een enorme toeloop naar
Zandvoort, want de weerberichten
zijn goed. Ik zal 't even laten horen:
Droog weer met lange zonnige peri-
oden 'angzaam oplopende tem-
peratuur.
Ik denk wel dat zo'n bericht de be-
langstelling heeft van de mensen,
die van de zee houden. Jans zegt
hier dat het'circuit 2de Pinksterdag
een hoop mensen zal wegtrekken
van het strand. Maar dat ben ik
niet met haar eens, want de race-
wWgenmaniakken zijn typisch geen
strandliefhebbers. Daarom mag het
gerust druk worden op het circuit,

wij zullen er aan de zee geen last
van hebben!
Toch zijn er, ondanks de lage tem-
peratuur van de afgelopen week, al-
tijd wel stoere lui, die zich over het
eerste zwin wagen. Eergisteren
kwam er een meneer uit zee, waar-
van ik dacht dat-ie al zo gebruind
was. Achteraf, toen hij dichter bij

de tent kwam, zag ik dat
hij grauw van ellende zag.
Je vergist je aan het
strand gauw in de kleuren.
Toen hij hijgend en bib-
berend naar binnen kwam,
vroeg hij een straalkachel...
Ja, hoor eens, dat is wel wat
erg veel' gevraagd. Als wij,
strandmensen, nou al moeten
beginnen met electrlsche

straalkachels aan het strand, blij-
ven we nergens meer. De liefde voor
het sportieve kou-lijden komt zo
toch in discrediet?
We willen graag service bieden,
maar kachels, hete snert en ijstrui-
en aan het strand, vind ik uit den
boze. Dan kan ik net zo goed een
koek-en-zoopie beginnen.
Maar met Pinksteren zuilen we
maar niet aan deze dingen denken.
Dan moeten we gebruik maken van
de lange zonnige perioden!
Nog één ding: Denkt "U er aan, uw
bel af te zetten vanavond?!

STOELEMAN.

In de pauze werd namens het
schoolbestuur de ouders een kopje
thee aangeboden.

Na de. opvoering van het „Lente-
spel" werden de ouders in de gele-
genheid gesteld het werk van hun
kinderen te bekijken en met het
personeel te spreken. Van deze ge-
legenheid werd een druk gebruik
gemaakt, zodat de opzet van deze
avond, het contact tussen school en
huis te verstevigen, volkomen is gc-
slaagd.

Busweg wordt aangelegd
Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort hebben de aanleg van de
busweg tussen de Koninginneweg en
de Kostverlorenstraat opgedragen
aan de fa. G. H. Hulsebosch te Bloe-
mendaal voor de som van f 24.480.

Het werk was begroot op
ƒ 27.200,-.

Nu is

lamsvlees
lekker
en
voordelig!

NATIONAAL en INTeRNATIONAAL SeKROONO

Extra lamsvleesreclame
Lappen, iets doorr. 500 gr. 1,38
Carbonaden
Rollade
Magere lappen
Bout

500 gr. 1,28
500 gr. 1,68
500 gr. 2,20
500 gr. 2,45

100 gr. paté ..........
100 gr. ham. samen..

7Q
*a

100 gram lever
100 gr. pekelvlees 85 et

Woensdags en donderdags
500 gram. gehakt h.o.h. 1,10
100 gr. pork
100 gr. Saks

Gebr. Burger's slagerijen
HAARLEM - AMSTERDAM

ZANDVOORT, HALTESTRAAT 3, TELEFOON 2994

THEATER MONOPOLE Dir. Gebr. Koper
Telef. 2550

Pinksterprogramma
Vanaf MAANDAG 26 MEI (2e; Pinksterdag) t.m.
WOENSDAG 28 MEI - 8 UUR
Cinemascope Color de Luxe

Zij, de verpleegster, vond hem,
' de vrijwilliger, in het veld-
lazaret dat hun clandestiene

l ontmoetingen diende.

DAVID O SELZNICK present

ERNEST HEMINGWAY

ROCK

.HUDSON • « •

JENNIFER

JON ES

FAREWELL TO ARMS

VITTDRIO

DE SÏCA

REGIE: CHARLES VIDOR SCENARIO: BEN HECHT
UITGEBRACHT DOOR 20th CENTURY-FOX

Verhoogde entree-pryzen: Parket f l,—; Par-
terre f 1,35; Stalles-Balcon f 1,75 en Loge ./'2,00.
(Duur der voorstelling 3 uur). Toegang IS jr.

Vanaf VRIJDAG 23 t.m. ZONDAG 25 MEI, 8 uur
Cinemascope Technicolor

TARZAN EN DE
VERLOREN SAFARI

Gordo?i Scott - Robtrt Beatty - Yolande
Donlan en Betta St. John.

Nieuwe gevaren, nieuwe sensaties en oer-
woud avontuur. Toegang 14 jaar.

DONDERDAG 29 MEI - 8 UUR
Cinemascope Technicolor

DE GROTE
SCHITTERING

met: Jennijer Jones - Williani Holden.

Een verhaal met populair romantische ele-
menten; gelukkige en ongelukkige liefde,
exotische details en een prachtig populair
muzikaal motief. Toegang 14 jaar.

BEIDE PINKSTERDAGEN ,- 2.30 UUR
Speciale matinee's
Wij presenteren U George Forniby in:

Wij wiBBen George
Zie de carrière van George Formby van
bordenwasser tot burgemeester.

Toegang alle leeftijden.



BESCHERMVROUWE

H.M. DE KONINGIN

Nutsspaarbank, Grote Krocht 38, Zandvoort

Maak van Uw tijdschriften een

waardevol boek! Laat ze daar-

om bij ons inbinden.

GERTENBACHS DRUKKERIJ

Achterweg l Telefoon 2135

EEN KWART3E
GOEDKOPER PER PAK

NOVO van 1.58 voor 1,33

iSANTOS van 1.80 voor 1.55

PRIMA van 1.98 voor 1.73

2.10iets apart;:MOCCA van 2.35 voor

MET DE PINKSTEREN
EEN FLES VOORTREFFELIJKE

ZOETE SPAANSE WIJN
245 voor 1.98

Jaarvergadering Z.meeuwen
De voetbalvereniging Zandvoort-
meeuwen houdt op donderdag 29
mei a.s. de jaarvergadering in ho-
tel Keur.

54 x korfbal
De Zandvoortse Korfbalclub heeft
het plan op zondag 29 juni a.s, se-
rievvedstrijden op de terreinen van
liet sportpark Duintjesveld te ov-
ganiseren. De twaalftalcommissie
heeft 54 verenigingen verzocht aan
deze wedstrijden deel te nemen.

Watergetijden
H.W. L.W. H.W.

mei
L.W. strand

berijdbaar
25
26
27
28
29
30
31

7.50
8.53

10.04
11.17

0.51
1.49

3.30 20.22
4.30 21.28
5.30
6.30

22.40
23.49

7.30 12.23
9.00 13.24

10.— 14.20

16.—
17.—
18.—
19.30
20.30
21.30
22.30

12-18.30
13-19.30
14-20.30
15-21.30
4-10.30
5-11.30
6-12.30

Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee-
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiter-
lijk ter post moet zijn bezorgd,
staan achter de naam van het schip
vermeld.
Argentinië: s.s. Maasland, 26 mei
Australië: via Engeland,

24 en 31 mei.
Brazilië: s.s. Algenib, 27 mei.
Canada: s.s. Nw Amsterdam, 24 mei

s.s. Maasdam, 28 mei.
s.s. Waterman, 29 mei.

Chili: via New York, 28 mei.
Indonesië: s.s. Automedon, 2 juni.
Ned. Antillen: s.s. Triton, 26 mei.
Ned. Nw. Guinea: s.s. Automedon,

2 juni.
Nw. Zeeland: via Engeland, 24 mei

en 31 mei.
Suriname: m.s. Nestor, 28 mei.
Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika'

m.s. Athlone Castle, 24 mei.
m.s. Bloemfontein, 28 mei.

Brits Oost-Afrika:
s.s. Ferd. de Lesseps, 24 mei.
s.s. Africa, 29 mei.

...Zandvoortmeeuwen"
Programma sater dag SJf mei:
KNVB-beke'rwedstrijden voor zater-
dagclubs:

Zandvoortm.-A.D.M. 16.15 u.
Gewone competitie:
43 Concordia-Zandv.m. 2 16 u.
55 Zv.m. adsp. c-DIO a 15 u.
64 Zv.m. adsp. e-EDO f 15 u.
67 Spaarndam adsp. a-Zv.m. g 15 u.
Programma maandag 26 mei:
27 Zandv.m. jun. b-EHS a 9.45 u.
36 Zv.m. jun. c-Bl'daal b 9.45 u.

TWEEDE PINKSTER D AG
26 mei 1958

CIRCUIT ZANDVOORT
GROTE PRIJS VAN 4
NEDERLAND DER K.N.A.C

12 uur: Nationale Sportwagenrace voor wagens lot 1500 cc.
1 uur: Nationale Sportwagcnrace voor wagens van 1500 cc. tot 2000 cc.
2 uur: DE GROTE PRIJS VAN NEDERLAND OVER 75 RONDEN (314 KM)

(meetellend voor het wereldkampioenschap der eau reu rs)

Tr/'bunep/aatsen ook o/> 26 Mei aan de loketten verkrijgbaar.

Zomerschoenen

BROSSOIS
Grote Krocht
Speciale reparatie-afdeling

Autorijschool „Laurens"
leidt V op in zo vlug mogelijke tijd. Les ƒ 6,- per uur.

Aanmelden: Zandvoortselaan 25
Telefoon '3556

Pinkster-aanbieding
in kousen en sokken

Dubarry nylons bij ons 2,95 - 3,95

WANDELNYLONS 1,95
KRISTAL, NYLONS 1,95
CREPE MOUSSE, vanaf 4,98
Onze bekende LA RIT A NYLONS, nu 4,50
HEREN CREPE MOUSSE SOKKEN
Pracht dessins 1,85
Wollen HERENSOKKEN, prima kwal., v.a. 1,98

Alle soorten kinderkousjes, sportkousen 'en
sokjes in de nieuwste Kleuren.

, Onze kousenreparatie is vlug en voordelig

„DE WOLBAAL"
HALTESTRAAT 12 - TELEFOON 2099

ZOEKT U
Een leuk charmant VESTJE
of zo'n vlotte uitstaande PETTI COAT

VOOR DE PINKSTER?
Vlotte leuk uitstaande
PETTI COATS 14,45 9,95

Italiaanse VESTJES
alle modekleuren 21,75

Nylon ONDERJURKEN
m. kantgarnering .'
m. pliséstrook
Katoenen ONDERJURKEN
m. grote kantstrook

7,65
8,65

8,75

Naadloze NYLONS .

KRISTAL NYLONS
Alle modekleuren .

2,45

4,95 3,95

Charm. ONDERJURKEN
m. mooie kantgarn.

6,75 - 5,45 4.85
WANDELNYLONS
Zeer mooie tinten 3,50 2,95

OVERHEMDEN
Popeline Hr. OVERHEMDEN
Kleuren grijs en wit

12,75 - 11,90 8,95

Leuke geruite „WEEK-END . _ _^
SHIRTS, No-Iron 19,50 17,90

No-Iron OVERHEMDEN
„ideale dracht" 16,90 - 14,50 1 3,50

Voor de Pinkster
t*

* even naar
jt- ,;

Haarlem
Heemstede
Umuiden

ANKLETS
NYLON ANKLETS
de nieuwste modekleuren 4,25 2,95
Wollen ANKLETS 2,70 1,80
ZELFBINDERS, een leuke das
nieuws'te dessins 3,75 2,95
TERYLENE DASSEN
onkreukbaar en wasbaar 6,95 6,10

ZANDVOORT
Grote Krocht - Telef. 2666
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in beweging

Op deze pagina vindt do lezer een
uitgebreid overzicht van de gemeen-
teraadsverkiezingen die j.l. vvoens-
dag in Zandvoort werden gehouden.
Ook in de badplaats heeft de lijn
der politieke ommezwaai naar
rechts, ingezet bij de verkiezingen
van de Provinciale Staten, zich
voortgezet. De VVD boekte ook
hier de grootste winst en verdub-
belde daarmee het aantal raadsze-
tels van twee op vier. Het meest"
opvallende hierbij is, dat dit niet
ten koste ging van de P.v.d.A., zo-
als dit in tal van vaderlandse ge-
meenten het geval was, maai1 van
groeperingen die men nu niet di-
rect als „progressief" of „links"
kan betitelen. De VVD behaalde
haar winst op de meer behoudende
partijen, de KVP en de CHU. Een
„doorbraak" niet alleen naar links,
zoals dit enkele jaren geleden het
geval was, maar ook naar rechts.
De grote verrassing daarbij is wc l
het verlies van de KVP-restzcte ,
die deze partij bij de gemeente -
raadsverkiezingen in 1952 verkreeg.

Opmerkelijk is ook de afwijzen •
de houding van het kiezerskorps
ten opzichte van de z.g. splinter!
partijen. '

Plaatselijk Belang, de lijst van
het raadslid L. J. van der Wcrff
kreeg beduidend minder stemmen
dan de vroegere lijstaanvoerder de
heer S. Slagveld wist te behalen en
bleef ver beneden de kiesdeler.

Deze dissidente groepering bij de
vorige raadsverkiezingen ontstaan
door een conflict in de CHTJ-AR
formatie berokkende deze partijen^
opnieuw verlies.

Algemeen Zandvoortse Belang be-
hiekl op het- nippertje haar restze-
tel. Deze partrj behaalde met een
kiesdeler van 511 slechts 691 stern-
men.
Het nieuwe raadslid zit dus op het
randje van zijn stoel. Het laatste
verkiezingsorgaan van deze partij,
waarvan de stijl ons bekend voor-
kwam, zal daar misschien niet ge-
heel vreemd aan zijn geweest.

Dat de VVD haar zetelwinst zou
uitbreiden, wij zeiden 't reeds, was
iets waarover praktisch geen twij-
fcl kon bestaan.

De veranderde politieke wind en
cie uitbreiding van Zandvoort, spc-
ciaal in de meest gegoede sector,
maakten deze zetelwinst bij voor-
baat reeds aannemelijk.

Een zetelwinst van vier hadden
wij echter niet verwacht, de VVD
waarschijnlijk ook niet.

De Partij van de Arbeid consoli-
deerde haar positie, ook dit was te-
gen de verwachting in, al ging men
ook in Zandvoort ten opzichte van
de provinciale verkiezingen achter-
uit.

Ofschoon deze kwestie nog wel
even de tijd heeft, rijst toch al de
vraag, wie in de komende raad de
wethouders of de „regerende partij-
en" zullen zijn.

Wat in de landelijke politiek voor
alsnog uitgesloten lijkt is in Zand-
voort niet onmogelijk. Een socialis-
tische en liberale coalitie. Indien,
zoals voor de hand ligt, de wethou-
ders worden gerecruteerd uit de
PvdA en de WD zou een meerder-
heid van 9 tegen 6 stemmen verze-
kerd zijn.

Een socialistische en liberale
meerderheid wel te verstaan. Thor-
becke en Troelstra zouden hun
hoofd hebben geschud.

De beleefdheidsvisit.es, een wei-
haast Latijns gebaar, van clc
PvdA-wethouder aan de verkie-
ziiigsbijeenkomst van de WD en
omgekeerd van een vrouwelijke
VVD-afgevaardigde aan een PvdA-
vergadering zouden kunnen wijzen
in de richting- van een dergelijke
politieke combinatie.

Er is echter nog van alles moge-
lijk. Indien bovengenoemde poli-
tieke groeperingen niet tot overeeii-
stemming komen kan men zich ver-
diepen in een samengaan van do
AR-CHU combinatie, de KVP en de
PvdA, met Algem. Zandv. Beving
en de VVD in de oppositie.

Ook kan men mijmeren over eon
VVD,-AR-CHU-team met steun van
de KVP met de PvdA en Algem.
Zandv. Belang aan de andere zijde.

Hiermee zijn echter alle moge-
lijkheden en combinaties nog niet
uitgeput, maar worden wel steeds
onwaarschijnlijker.

In ieder geval zal de verdeling
van de zetels ter weerzijde van de
voorzitter een interessant punt
vormen waarbij sveel zal afhangen
van- -het: feit of de beide - partijen

die voor een wethouderszetel in
aanmerking komen hun principiële
tegenstellingen weten te overbrug-
gen.

Wanneer wij de nieuwe raad aan
de hand van de kandidatenlijsten
nagaan zal hij er als volgt uitzien.
Partij van de Arbeid:

A. Kerkman
A. M. Mol-van Bellen
Ir. P. G. van Kuyk
F. W. Diemcr
C. Paap

Katholieke Volkspartij:
Corn. Slegers
J. L. C. Lindeman

Volkspartij v. vrijheid en democratie
G. Tates
L. J. Breure
Mevr. C. Stemler-Tjaden
H. F. Hose

Prot.-Chr. groep:
W. van der Werff
J. W. Gosen

Algemeen Zandvoorts Belang:
Jb. Koning <
D. Petrovic.

Burgerlijke Stand
23—29 mei 1958

Geboren: Catharina Maria, d. v.
M. J. Vleeshouwers en J. de Boer;
Monica Andrea Louise, d.v. P. F.
Roskam en A. Bakker; Hermanus
Pieter, z.v. P. Vijlbrief en J. C.
Schaafsma; Engeltje, d.v. P. J. Se-
bregts en J. Zwemmer; Linda, d.v.
G. Keur en A. Bol; August Arie,
z.v. M. van der Mije en A. J. C.
Sietsema; Pieter, z.v. J. C. Trom-
mel en T. xan Dort; Elizabeth Jo-
hanna Klazina Maria, d.v. J. C. van
Dam en K. E. Vossen; Peggy Yvon-
ne, d.v. A. S. Flohr en S. L. Lioe.

Ondertrouwd: Theo Godijn en A-
lida Engels.

Getrouwd: Alexander van Dijck
en Adriana Margaretha Petronella
Koper; Gustaaf Adolf Wesselink en
Anna Johanna van der Wind;
Harm Koenraad Klein en Aukje
Hoekema; Dirk Marinus Kreuger en
Johanna Kunkeler.

Overleden: -ïotrus Wilhelmus
Wels, oud 74 jaar, weduwnaar van
Heijltje van Jeveren; Johanna Boel-
jon, oud 69 jaar.

Cross binnen het circuit
Voor de jaarlijkse motorcross voor
het kampioenschap van Noordhol-
land, welke door de motorclub
Zandvoort wordt georganiseerd be-
staat een grote belangstelling. Ruim
honderd rijders hebben zich voor
deze rit, die op zondag» 8 juni zal
worden gehouden, laten inschrijven.
Het traject, dat is uitgestippeld op
het terrein binnen het circuit is
enigszins gewijzigd, waardoor de
toeschouwers een beter overzicht
op de wedstrijden zullen krijgen.

Raad in vacantiesfeer
Lusteloze debatten onder oog en oor van scholieren

Dinsdagavond j.l. vergaderden alleen de heren — meviouw was ziek -
van de gemeenteraad onder voorzitterschap van mr. H. M. van Fenema.
Tot veler verrassing was er een uitzonderlijk grote belangstelling van de
zijde der ulo-scholieren, die in tegenwoordigheid van hun schoolhoofd, de
heer E. Koerselman, de gehele publieke tribune hadden bezet. Het was
misschien spijtig voor deze jonge raadssupporters dat de edelachtbare
heren van de agenda niet veel meer konden maken dan een gezapig
praatstukje, dat binnen drie kwartier de dankbare persbroeders de deur
van de raadzaal achter hen deed sluiten, nadat zij nog net „op de val-
reep" hun koffie hadden kunnen nuttigen!
De heer Tates, die in de rondvraag het laatste woord had, sprak zelfs
van „de meest makke raadsvergadering" sedert tijden! Hierbij onder-
schatte spreker kennelijk heel wat andere „makke" en recente vergade-
ringen!! En of een eventueel „vooroverleg" voor een spectaculairder pro-
gram had kunnen zorgen, (zie rondvraag) staat nog te bezien

Nadat de voorzitter had medege-
deeld dat mevr. Mol-van Bellen we-
gens ziekte verstek liet gaan, wer-
den de notulen van de vergadering
van 29 april j.l. goedgekeurd.

Ingekomen stukken

1. Een schrijven van R. A. van de
Wint, alhier, betreffende de on-
derhoudstoestand enz. van het
perceel „Bennoheim" aan de
Kostverlorenstraat.

De heer Gosen voegde hier nog aan
toe dat over dit onderwerp al eens
eerder het woord was gevoerd,
waarbij gepleit werd voor een spoe-
dige oplossing van dit moeilijke ge-
val. Spr. was verheugd dat er nu
eens een stem van een der omwo-
nenden klonk, want het is met het
perceel „Bennoheim" een vrijwel
onmogelijke situatie.

De heer SLEGERS informeerde
nog wat b. en w.' denken te doen.

VOORZITTER antwoordde dat
een oplossing nabij was. Nog deze
of uiterlijk volgende maand wordt
een aanvang gemaakt met de res-
tauratie, die zowel het binnen- als
het buitenwerk betreft. Op een des-
betreffende vraag van de heer GO-
SEN antwoordde spr. nog dat men
ontruiming van het gebouw beoogt.

De heer TATES dankte b. en w.
voor hun doortastend handelen in
deze kwestie.
2. Alsvoren, betreffende het aan-

aanzien van het Stationsplein.
In handen gesteld van b. en w.
ter afdoening.

3. Voorstel tot wijziging van het
raadsbesluit van 1<5 april 1955,
no. 9, betreffende grondverkoop
aan de woningbouwvereniging
„Eendracht maakt macht".
Accoord.

4. Idem tot benoeming van G. J.
Paap tot helmplanter in vaste
dienst.
Accoord.

5. Idem tot het verlenen van eervol
ontslag aan de heer A. Mabe-
lis, hoofd van de Karel Door-
manschool, wegens zijn benoe-
ming elders.
Accoord, onder dankzegging voor
de vele uitstekende diensten, die
de heer Mabelis aan het onder-
wijs te Zandvoort heeft bewezen.

Boekenh onger van jeugd
dwingt subsidie af

De heer LINDEMAN zei dat — of-
schoon de financiële commissie gc-
adviseerd had een eenmalige sub-
sidie van ƒ 500 (extra) toe te ken-
nen — hij zich niet tegen het voor-
stel van b. en w. die ƒ 1000 willen
geven, zal verzetten.

De heer BREURE hield een uit-
voerig betoog over ^eze kwestie
Hij hoopte dat de Raad niet al te
schriel zou zijn, -want, zo -zei hij, de
jeugdige lezers bij de openbare bi-
bliotheek nemen toe en hun aantai
is het laatste jaar verdubbeld. Het
bestuur van de bibliotheek ziet zich
derhalve geplaatst voor een kosten-
stijging, wil men blijven voldoen
aan de leeshonger, want ook het
aantal volwassen lezers neemt
steeds toe. Spr. pleitte voor een ex-
tra subsidie van ƒ 2000, waarbij hij
mededeelde dat mevr. Mol-van Bel-
len, die helaas niet aanwezig is, dit
bedrag nog veel te weinig vond.

De heer TATES (lid van de fi-
nanciële commissie) wilde niet zo
ver gaan en verklaarde zich voor
het voorstel van de collegetafel.
(f 1000).

De heer VAN KUYK deed dit

W.at
ivas het pleidooi van de heer

Breure voor een „waeterplaets" aan
het De Favaugeplein.

Wij hebben onze hoog-geëerde
buitenlandse- en binnenlandse gas-
ten al meermalen in een vreemde
houding voor muren zien staan. En

j constateerden dan dat Zand-
voorts Vroeden het goed vonden,
dat GoclN wnetei- over Godft akker
liep. w.

was dat de, adviescommissie
van financiën en die van culturele
zaken aan het college hadden ge-
adviseerd ƒ 500 te verlenen voor de
aankoop van boeken voor de jeugd-
afdeling van de openbare leeszaal
en dat 1>. en w. voorstelden nier-
voor een bedrag van ƒ 1000 be-
schikbaar te stellen.

Tijdens de discussie hierover stel-
de de heer Breure voor dit bedrag
te verdubbelen. De burgemeester
voelde hier wel voor maar werd
overtroefd door de wethouder van
financiën, die voorstelde ieder jaar
ƒ 1000 aan de jeugdbibliotheek *te
verstrekken.

Tenslotte werd een bedrag van
ƒ 1300 zonder hoofdelijke stemming
goedgekeurd.

Het was op de vooravond van de
gemeenteraadsverkiezingen

B.

eveneens en hij voerde daarbij nog
aan een lijst ter inzage te hebben
gehad, waarop de bedragen stonden
vermeld, die in andere gemeenten
in soortgelijke gevallen worden ge-
geven. Dit deed hem het voorstel
van b. en w. ondersteunen.

De heer KONING vond het een
belangrijk voorstel, dat ook ter
sprake is geweest in de Commissie
voor culturele zaken. Hij verklaar-
de zich accoord.

De heer BREURE deelde hierna
nog mede dat 't bedrag van ƒ 1000
niet geheel voor de aanschaffing-
van boeken kan worden gebruikt,
omciat ƒ 300 er van besteed moet
worden aan het kaften en catalogi-
seren der aan te kopen werken. Met
het gevolg dat per jaar en per kind
een half boek kan worden aan-
geschaft.

VOORZITER zei het zeer jammer
te vinden dat deze duizend gulden
nog niet eens geheel voor boeken
kunnen worden gebruikt. Hij ver-
zocht de leden — alvorens hun stem
uit te brengen — „nog even na te
denken" of het soms niet wat meer
zou kunnen worden.

Wethouder KERKMAN zei dat
hij zich levendig kon indenken dat
de heer Breure, als secretaris van
de openbare leesbibliotheek, een

(Vervolg op pag. 2)
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Stembureau PvdA KVP AR-CHU VVD AZB CPN PI. Bel. Totaal

Van onwaarde

Blanco Ongeldig
Algemeen

totaal

1. Kleuterschool „Pr. Marijke" 159 76 97 318 87 15 27 779
2. Hannie Schaftschool 164 153 99 187 91 16 44 756
3. „De witte zwaan" 219 112 105' 198 95 17 36 782
4. Karel Doormanschool 98 70 45 171 61 22 13 480
5. Dr. Alb. Plesmanschool 259 50 50 46 33 12 16 466
6. Jos. v.d. Endenschool 428 ' 61 60 38 70 39 26 722
7. Patronaatsgebouw 150 119 93 245 46 10 34 697
S. „Ons Gebouw" 351 103 110 74 S2 17 47 784
9. Wilhelminakleuterschool 119 136 74 127 40 10 31 537

10. Kleuterschool „St. Agatha" 152 108 82 234 53 11 ' 9 649
11. Het huis in de duinen 166 102 64 204 14 4 7 561
12. Woodbrookershuis 62 91 58 223 19 3 2 453

4
14
4
4

13
12
4
8

19
O
7
O

12
6

13
24
3
4

17
5
8

10
3
3

795
776
799
508
482
738
718
797
564
659
571
456

Totaal 2327 1183 932 2065 691 176 292 7666 89 108 7S63

Zo stemde Zandvoort in 1946, 1949, 1953, 1958 VERGELIJKEND OVERZICHT

Partij

PvdA
KVP
AR-CHU
VVD
Alg. Zandv. Bel.
CPN
PI Belang
SGP
Ger. Pol. Verb....
Pac. Soc. Partij ...

Totaal

Raad 1946
Stemmen % Zetels

1060 26,42 4
661 16,48 2
694 17,30 2
361 9,00 1
802 19,99 3
434 10,81 1

4012 100,00 13

Raad 1949
Stemmen % Zetels

1579 33,89 4
859 18,48 2
872 18,71 3
443 9,51 1
578 12,40 2
329 7,06 1

4660 100,00 13

Raad 1953
Stemmen % Zetels

1924 32,60 5
993 16,83 3
853 14,45 2
900 15,25 2
688 11,66 2
189 3,20 0
355 6,01 1

5902 100,00 15

Raad 1958
Stemmen % Zetels

2327 30,35 5
1183 15,43 2

932 12,16 2
2065 26,94 4
691 9,01 2
176 2,30
292 3,81

7666 100,00 15

Prov. St. 1958
Stemmen %

2610 34,93
1225 16,39
1087 14,55
2137 28,60

207 2,77 •

16 0,21
10 0,13

181 2,42

7473 100,00



(Vervolg van pag. IJ

Boekenhonger van jeugd stillen
Raadsleden boden tegen elkaar op

verhoging van het thans voorgestel-
de bedrag zou bepleiten. Spr. amen-
deerde het voorstel van b. en w.
door te opperen dat het bedrag van
ƒ 1000 niet eenmalig zou zijn, maar
verschillende jaren zou worden her-
haald. Hierdoor zou rnen ook in de
volgende jaren nieuwe werken kun-
nen aankopen, terwijl de begroting
voor 1958 niet te zwaai1 belast zou
worden.

De heer LINDEMAN zei dat de
uiteenzetting van de heer BREURE
veel heeft verduidelijkt. Bij de situ-
atie, zoals deze nu is, beschikt ieder
jeugdlid over1 3,i/ü boek. Daarom
stelde spr. op zijn beurt voor het
bedrag van ƒ 1000 te verhogen met
de kosten, waarover de heer Breu-
re sprak, en dus te brengen op
ƒ 1300. En dan zou men de kwestie
het volgende jaar opnieuw kunnen
bekijken.

De Raad kon hiermee volledig in-
stemmen.

„Hamerstukken"
De Stichting „Gemeenschapshuis
Zandvoort" werd in het genot ge-
steld van een voorschot (in reke-
ning courant) van ƒ 28.000 voor de
verbouwing van het pand School-
plein 1.

*
Het tegen fraude verzekerde tae-
drag van ƒ 60.000 werd verhoogd
tot ƒ 100.000. De verschuldigde pre-
mie komt hiermede van ƒ 320 tot
ƒ 440 per jaar.

*
De heer J. van der Meer, gemeente-
arts in vaste dienst, werd eervol
ontslag verleend met ingang van l
juni a.s. op grond van diens benoe-
ming elders. De Raad nam dit be-
sluit onder dankbetuiging voor de
aan de gemeente bewezen diensten.

*
Ter zake de vergoedingen (pei1 lo-
kaal en per kind) verband houclen-
de met: verlichting, verwarming,
schoonhouden, onderhoud en aan-
schaffing van meubelen e.d. t.b.v.
het bijzonder kleuteronderwijs, werd
het bedrag over 1957 vastgesteld
conform het door b. en w. opge-
stelde ontwerp.

*i1

Het verzoek van het r.k. parochiaal
kerkbestuur om de r.k. kleuter-

Nieuwe voorzitter Zandv.m.
De voetbalvereniging „Zandvoort-

meeuwen" heeft gisteravond in ho-
tel Keur een jaarvergadering ge-
houden, die 's 'nachts om 2 uur is
geëindigd. Een van de voornaamste
onderdelen was de verkiezing van
een nieuwe voorzitter.

De heer Corn. Slegers, de huidige
voorzitter werd, op zijn verzoek,
niet herkozen. Hij vroeg de verga-
dering meerdere candidaten te stel-
len voor het voorzitterschap.

De heer D. Petrovitch werd hier-
na candidaat gesteld. Bij de verkie-
zing kreeg hij 49 stemmen en de
aftredende voorzitter 18.

Verder werden in het bestuur ge-
kozen B. Groeneweg, L. van der
Werf f, E. van Petegem, E. Loos, J.
van de Steen, J. van Duijn, F. Bur-
ry en A. Koning.

De elftalcommissie werd samen-
gesteld uit de heren H. de Jong, M.
Keur, L. List, Chr. Schuiten, M.
Slagveld, P. ter Wolbeek, Jb. de
Muinck, G. Keur en P. F. Drommel.

school tegen blikseminslag te bevei-
ligen werd afgewezen, omdat naar
het oordeel van de n.v. tot Keuring
van Electrotechnische Maatregelen
te Arnhem een eventuele bliksem-
inslag in het onderwerpelijke ge-
bouw geen gevaar zal opleveren
voor de in do lokalen aanwezige
personen.

Eenzelfde verzoek van genoemd
kerkbestuur t.b.v. de Mariaschool
werd ingewilligd.

•fc
Het bestuur van de r.k. kleuter-
school zag zijn verzoek om mede-
werking i.z. de aanschaffing van
een boekenkast t.b.v. de kleuter-
school eveneens ingewilligd.

*
Een verzoek van de Stichting voor
christelijk onderwijs in Zandvoort
om financiële medewerking voor de
aanschaffing var 45 leerlingensets
en een klassebureau met stoel t.b.v.
de op l september a.s. te openen
chr. ulo-school werd toegestaan.

RONDVRAAG
Cloche-Merle, Ken liand en
straaljagers '

De heer BREURE hield een uitste-
kend geformuleerd betoog over de
noodzaak van de totstandkoming
van een waeterplaets aan het
De Favaugeplein, waar hij tijdens
de onlangs gehouden brandweer-
demonstraties zijn auto had gepar-
keerd. De heer Breure werd hierin
gesouffleerd door de bewaker van
genoemde parkeerplaats, welke
functionaris zijn hand door het por-
tierraam van des heren Breure auto
had gestoken met de kennelijke be-
doeling in deze hand een tegenpres-
tatie voor het bewaken van de auto
te ontvangen. De bezitter van de
hand had zich meer dan eens ge-
ergerd — aldus merkte hij tijdens
het gesprek met de heer Breure op
— aan het feit dat vele automobi-
listen een bepaalde lichamelijke
functie ten uitvoer brachten, staan-
de tegen de muur. De man had
gezegd: Er moest hier eens een
ivaeterplaets komen. De lieer Breu-
re bracht het verzoek onder de
aandacht van de voorzitter.

Maar hij vroeg er tevens bij of
de hand van de man ,,in overleg
met b. en w. door het portierraam
van zijn auto was gestoken" en wat
verder dan wel de tekst op het. tei
plaatse aanwezige bord „gratis par-
keren" mocht betekenen
VOORZITTER zei dat hij de kwes-
tie van de waeterplaets nog wel
weer eens wilde bekijken en dat
de hand officieel niet door het por-
tierraam mocht worden gestoken,
althans niet om er officieel een te-
gemoetkoming voor het bewaken
van een auto in gedeponeerd te zien.
Maar wat 't publiek, het auto-
bezittende publiek, vrijwillig doet....

De heer L. v.d. WERFF was ver-
bolgen over de over het strand „zei-
lende" straaljagers, die deze on-
hebbelijkheid de laatste tijd weer
erg laag uitvoeren. De bordjes aan
de duinreep, doelende op „zo en zo-
veel meter naar het vrije strand"
vond hij misleidend, omdat z.i. het
gehele strand „vrij" is.

VOORZITTER zei dat er al eens
eerder een brief was geschreven
naar de Minister van Oorlog over

ZATERDAG 24 MEI - Jans wordt
mopperig van het weer. Maar ik
blijf de moed er wel in houden. Ik
wacht gewoon af je kan er
toch niks aan veranderen.
De .toeloop van gasten wordt groot
met Pinksteren, hebben ze gezegd
bij Touring Zandvoort. En daar
kunnen ze 't weten.
ZONDAG 25 MEI - Er staat
tegenwoordig een prijsvraag
in de dagbladen, dat gaat over
het aantal zonne-uren en de
millimeters regen, die er zul-
len vallen. Ik weet wel dat 't
koud is vandaag, maar hoe-
veel uren de zon heeft ge-
schenen, zou ik niet kunnen
zeggen. Hoe zouden de be-
roeps-puzzelaars dat doen ?
Met een potloodje en een papiertje
zitten wachten voor de ruiten en
elk uurtje turven ?Zonde van het
papier, want 't blijft toch koud.
Ja, Touring Zandvoort heeft gelijk
gehad, 't is een mirakel zoveel bui-
tenlanders er zijn geweest vandaag.
Morgen komen er meer. Maar ze
moeten niet met winterjassen aan
naar m'n strand komen, daar heb
ik een hekel aan. Een beetje' spor-
tiviteit moet er bij zijn.
MAANDAG 26 MEI - Nou, ik kan
niet zeggen dat de mensen zijn wég-
gebleven vanwege de kou. Het cir-
cuit heeft natuurlijk de meeste
liefhebbers getrokken, maar van
dat gejakker over die autobaan
wordt ik tureluurs. Ik heb 't eens
gezien en 't is meteen de laatste
keer geweest ook. Er gebeuren zon-
der die malligheid al ongelukken
genoeg.

't Gaat iets beter nou met Jans. 't
Goeie mens moet eerst wat op tem-
peratuur komen voor ze in d'r hu-
meur is. Eerlijk gezegd, gaat 't mij
ook zo, maar ik laat 't niet zo mer-
ken.
Vanmiddag was er een vent, die
vroeg of 't altijd zo druk was in het
filiaal van Duitsland. Ik heb maar

net gedaan of ik 'm niet be-
greep, ofschoon ik 'm wel
door had, hoor. Een flauwe
kerel, trouwens, want we
hebben hier in Zandvoort ge-
sméékt om klanten en waar
ze vandaan kwamen, gaf
niet. Wij leven in een vrij
land en dat zullen we laten
merken.
DINSDAG 27 MEI - Ik

wacht op mooi weer.
WOENSDAG 28 MEI — Ik wacht
op nóg mooier weer.
DONDERDAG 29 MEI - 't Heeft
me altijd verwonderd dat er nooit
eens een partij van strandmensen
is opgericht. Van de andere kant
zouden deze lui nooit tijd hebben
om de commissievergaderingen te
bezoeken en daardoor zou hun par-
tij gauw verlopen. Als je wat doet,
moet je 't goed doen. Of 't een of
't ander: een partij-man of een
strandman. Geef mij m'n strand
maar met een hoop zon. Jans zegt:
Of je nou door de hond of de kat
wordt gebeten Maar dat is na-
tuurlijk voor d'r eigen rekening. Ik
wil niet gebeten worden!
Hoe vond U de koffie vandaag?

STOELEMAN

IVOROL Elke tand een

de laagvliegende straaljagers. Hij
wilde dit wel eens herhalen.

De tekst van de gewraakte bord-
jes zou na overleg met het bestuur
van het Strandschap gewijzigd kun-
nen worden.

De heer KONING zei niet te be-
grijpen waarom de reddingspost
Ernst Brokmeier aan de Boulevard
Paulus Loot in noordelijke richting
moest worden verplaatst. Nu is de-
ze een sta-in-de-weg en ,een steen
des aanstoots" geworden voor de
villa-bewoners, wier perceel . er
recht tegenover staat.

VOORZITTER 7ei zich ten aan-
zien van deze kwestie in verbinding
te zullen stellen met de directeur
van publ. werken.

De heer SLEGERS informeerde
naar een recent geval bij een bouw-
werk, waar een fout was gemaakt
en waarbij de 'opzichter van p.w.
klaarblijkelijk door tijdgebrek geen
controle had kunnen uitoefenen.

Weth. v.d. WERFP antwoordde
dat al het water van de zee niet af-
waste dat er een fout was gemaakt,
maar inderdaad door personeelsge-
brek is het nodige toezicht niet
kunnen worden gehouden. De aan-
wezigheid van genoemde opzichter
was dringend noodzakelijk bij een
betonstorting.

De heer TATES verheugde zich
over de grote belangstelling voor
de raadsvergadering van de zijde
der discipelen van de heer Roersel-
man. Hij vond het alleen jammer
dat de jeugd deze avond geen „at-
tractiever program" kon worden
voorgeschoteld, want hij vond dit
de makste vergadering sedert
maanden! Misschien ware het be-
ter geweest indien de heer Koersel-
man zich vooraf in verbinding had
gesteld met de voorzitter om te ho-
ren wat er besproken werd! Spr.
hoopte dat de ulo-scholieren nog
eens iets pittigers zouden bijwonen.

VOORZITTER zei dat deze pijl-
snelle vergadering haar tempo
dankte aan de goede voorbereiding
in de diverse commissies. Het is
niet altijd van te voren te zeggen
of er iets pittigs uit de bus komt!
Dit ligt heus niet alleen aan de
agenda, maar ook aan de leden!

Hierna gingen de meisjes en jon-
gens, die ditmaal verstoken bleven
van het pittige, naar huis

H.W.

Waiergetüden
H.W. L.W. H.W. L.W. strand

juni berijdbaar
1 2.40 10.30 15.10 23.- 6.30-13.—
2 3.29 11.30 15.58 24.- 7.30-14.—
3 4.16 -.- 16.45 12.30 8.30-14.30
4 5.02 0.30 17.29 13.— 9.00-15.30
5 5.45 1.30 18.12 13.30 9.30-16.—
6 6.31 2.- 18.57 14.30 10.30-17.—
7 7.16 3.- 19.40 15.3'0 11.30-17.30
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

Rectificatie
In de advertentie die vorige weck
vrijdag op de eerste pagina voor
de fa. Riwi werd geplaatst is o.a.
sprake van badkleding. Om mis-
verstand te voorkomen vermelden
we even dat dit „bad-artikelen" had
moeten zijn.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE . ZANDVOORT

Spreekuur Burgemeester
De burgemeester is verhinderd op
woensdag 4 juni 1958 zijn spreek-
uur te, houden.

GOED GESTEMD
Biljet is kostbaar

Burgemeester mr. H. M. van Pene-
ma zal in de eerste vergadering
van de nieuwe Zandvoortse ge-
meenteraad — in september a.s. —
kunnen spreken van „Dames en
Heren" in plaats van „Mevrouw en
Mijne Heren", omdat de vroed-
schap dan twee damesleden zal tel-
len, namelijk Mevr. A. M. Mol-van
Bellen namens de Partij van de Ar-
beid en Mevr. C. Stemler-Tjaden
namens de WD.

De gemeenteraadsverkiezingen
verliepen woensdag zeer vlot en de
stembureaux konden de drukte ge-
makkelijk verwerken.

Voor de deuren van de stembu-
reaux waren dit keer geen ijverige
supporters van de deelnemende par-
tijen aanwezig om de adspirant-
kiezers nog eenmaal met pamflet-
ten en folders „te bewerken". Er
waren in de badplaats opvallend
weinig blanco stemmen en ook het
aantal ongeldig gemaakte stemmen
was gering. Poëtische ontboezemin-
gen, obscure krabbels en wraak-
zuchtige uitspraken bleven achter-
wege. Zandvoort stemde plaatselijk
dus zeer gedisciplineerd.

Hoe kostbaar een verkiezingsbil-
jet kan zijn is wel uit deze verkie-
zingen gebleken. De KVP verloor
haar restzetel omdat de groepering
20 stemmen tekort kwam. Algem.
Zandvoorts Belang passeerde met
180 stemmen de finish voor een
tweede raadszetel. De KVP met 161
stemmen bleef daardoor van een
derde zetel verstoken.

De PvdA kreeg vier zetels en de
vijfde met 283 stemmen. De combi-
natie CHU-AR één zetel en de twee-
de met 421 stemmen.

De VVD boekte de meeste winst
met vier zetels ,en hield nog 21
stemmen over. , -

Reeds binnen een uur na het slui-
ten van de stembureaux wa.H de
voorlopige uitslag op het raadhuis
bekend, de organisatie onder lei-
ding van het hoofd van de afdeling
bevolking, de heer P. Brune, werkte
perfect.

Zandvoorfse Korfbalclub
De Zandvoortse ' Korfbalclub pro-
beert zondag de Stadseditiebeker in
de wacht te slepen, hetgeen echter
niet zal meevallen. Er komen name-
lijk ook clubs in het veld, die met
hun twaalftallen in de eerste klasse.'
van de Haarlems.e Korfbalbond" uit-
komen.

R. I. P.
t

Heden overleed, na een kort-
stondige ziekte, voorzien van
de H.H. Sacramenten der
stervenden, onze lieve zoon,
broeder, behuwdbroeder en
oom

DIRK BERKHOUT
in de leeftijd van 45 jaar.

Uit aller naam,
O. M. Berkhout-Buis

Zandvoort, 27 mei 1958
Swaluëstraat 41
De H.Uitvaartdienst heeft he-
denmorgen plaatsgevonden jji
de Parochiekerk van de H.
Agatha te Zandvoort, waarna
begrafenis op het R.K. Kerk-
hof aldaar.

Examen doen?
Bent U enige dagen voor die tijd
reeds onrustig, neem dan Mijn-
hardt's Zenuwtabletten, dan on-
dervindt U reeds van te voren
hoe rustig, beheerst en heider-
denkend U er door wordt en blijft.

MOSS WON GROTE PRIJS
Reeds tijdens de trainingsdagen, die voorafgingen aan de Grand Prix,
bleek dat Stirling Moss in zijn Vanwall een goede kans maakte de
Grote Prijs van Nederland te winnen. Hij verbeterde met twee volle
seconden het in 1955 door Fangio gemaakte record en bracht het nu
op 1.38 min., hetgeen neerkomt op een gemiddelde van 154 km. Zijn
teamgenoot Stuart Lewis-Evans deed het zondagmiddag nog een tikje
sneller en boekte 1.37.1 min. (gem. 155 km).

Stirling Moss ging tweede Pinkster-
dag als eerste van start en eindig-
de met groot verschil op de eerste
plaats. De Amerikaan Harry Schell
met een BRM eindigde als tweede,
gevolgd door de Fransman Jean
Behra, eveneens met een BRM.

Met een ontzettend gebrul start-
ten op deze winderige tweede Pink-
sterdag zeventien renwagens om
75 ronden (ong. 314 km) over het
bochtige circuit te rijden. In dit
internationale gezelschap bevond
zich de Nederlander Karel Godin
de Beaufort met zijn Porsche. Hij
maakte in dit internationale gezel-
schap weinig kans, maar reed de
gehele wedstrijd uit. Een goede
prestatie wanneer rnen bedenkt dat
zeventien rijders toen de pits al
hadden opgezocht en de strijd be-
eindigd!

Over het strijdvetioop is weinig
te vertellen. Tony Brooks kwam al
spoedig aan de kant om zijn ach-
ternaven te laten vastslaan, het-
geen hem de vierde plaats kostte.
In de twaalfde ronde was er iets
met de achtcras van zijn Vanwall
en verdween dit kanspaard uit het
veld..

Er werd zeer hard gereden met
snelheden boven de 150 km per uur.
Gregory, die de plaats van Horace
Gould (Maserati) had ingenomen,
was de tweede die de strijd opgaf.
Na deze uitvallers begon de lijdens-
weg voor de sportieve Graham Hill,
die viermaal aan de pits verscheen
en daarna weer vertrok. Hij gaf
tenslotte de moed op door allerlei
mankementen aan zijn lichte Lo-
tuswagen.

Peter Collins maakte bij het
Scheivlak een pirouette en kwam
rustig wandelend naar de pits; zijn
.voorbeeld werd gevolgd door Stuart
Lewis-Evans (BRM) en Giorgio

Scarlatti wegens moeilijkheden met
de achterbrug. ,

In de twaalfde ronde wist Harry
Schell de tweede plaats achter Stir-
ling Moss te bezetten en te behou-
den. Nadat Lewis-Evans in de 47e
ronde was verdwenen nam Behra
de derde plaats • in. Deze drie ren-
ners bleven onbedreigd hun rond-
jes draaien, er. was geen sprake
meer van enige jspanning.

De uitslag was: 1. Stirling Moss
(Vanwall); 2. Harry Schell (BRM);
3. Jean Behra (BRM); 4. Roy Sal-
vadori (Cooper); 5. Mike Hawt-
horn (Ferrari); .6. CliffiAHison (Lo-
tus); 7. Luigi Musso (Ferrari); 8.
Jack Brabham (Cooper); 9. 'Mau-
rice Trintignant (Cooper); 10. Joa-
kim Bonnier (Maserati); 11. K.
Godin de Beaufort (Porsche).

Meer spanning bracht in het be-
gin van de middag de strijd tus-
sen de grote nationale sportwagens.
Slotemaker kreeg zijn wagen bij de
start moeilijk op gang en ver-
trok als laatste. Aan de kop gingen
Jan Blonk en Hans Tak.

In de tweede ronde was Slotema-
ker reeds tot de vijfde plaats op-
geklommen. In de vijfde ronde reed
hij op de derde plaats en sprong
toen in een ruk naar de eerste, vóór
Blonk en Tak. Laatstgenoemde
nam met de derde plaats geen ge-
noegen en passeerde Blonk. Slote-
maker kon hij echter niet meer
passeren.

Ook de kleine sportwagenrace
bracht veel spanning en werd door
Hezemans met een Porsche gewon-
nen met een kleine voorsprong op
Van Zalinge. ;

De afvoer van de ongeveer 40.000
bezoekers kostte de politie veel
inspanning, maar tegen half ze-,
ven was van de circuitdrukte in
Zandvoort niets rj meer te bespeuren.

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 *ur t/m m*»n-
dagmorgen 8 uur:
Doktoren:
Dr. J. van der Meer
Julianaweg la hoek Kostverloren-
straat, telefoon 2499.

en
Dr. Zwerver
Julianaweg la hoek Kostverloren-
straat, telefoon 2499.
Zondag l juni
Dierenarts J. Beijers
Raamsingel 28, Haarlem, tel. 13164.
Wukzuster:
Zuater A. Hoogenbosch
Julianaweg 25, telefoon 2826.
Apotheek:

31 mei—6 juni:
Apotheek Kerkhoven, Zeestr. 71.
ledere avond vanaf 7 uur en op
de zondag de gehele dag uitslui-
tend geopend voor recepten en
spoedgevallen.

P R E D I K B E U R T E N
Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag l juni

10.30 uur: ds. R. H. Oldeman.
Kapel Woodbrookers, Bentveld:

10.45 uur: ds. C. de Ru.
Jeugdkapel om 9 uur in de Herv.

Kerk. Spr. de heer N. H. v. Wijk.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag l juni

10.30 uur: ds. L. J. Ort uit Am-
sterdam.

Gereformeerde Kerk
Tuliaiiaweg hoek Emnraweg
Zondag l juni

10 uur: ds. A. de Ruiter.
17 uur: ds. P. de Ruig van Haar-
lem-Noord.

Het huis in de duinen:
19.30. uur: ds. A. _de Ruiter.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zondags HH. Missen om 6.30, 7.30,
9 uur Hoogmis en 11 uur; Lof om
7 uur.
In de week H.H. Missen om 7

uur en 7.45 uur. Lof om 7.30 uur.

Ned. Chr. Gemaanschapsbond
Dinsdag 3 juni

3 uur: samenkomst in „Pniël",
Zuiderstraat 3. ''
Spr. H. Veldkamp, evangelist 2 te
Den Haag.

Jehova's getuigen
Woensdag 20 u. en zondag 14 u.
studie in veilinglokaal Dorpsplein.

Humanistisch Verbond
Zondag l juni, 9.45 uur, 298 m: ra-
diotoespraak door Frans Arijs.

Turnster op derde plaats
De in de badplaats woonachtige
landskampioene turnen, mej. Bep
Drommel, behaalde j.l. maandag tij-
dens de officiële landenontmoeting
Nederland-Noorwegen in Arnhem
bij de individuele prestaties een
derde plaats achter Lenie Lens
(Ned.) en Karin Horni (Noorw.)
Er namen 12 turnsters aan deze
ontmoeting deel.

Opbrengst Sakorcollecte
De onlangs gehouden Sakorcollecte
in Zandvoort heeft een bedrag van
ƒ 1065,68 opgebracht. Het plaatselijk
comité brengt voor dit fraaie resul-
taat collectanten(trices) en de ge-
vers hartelijk dank.

O.S.5.
Bij de wedstrijden ter gelegenheid
van het 31e bondsfeest van het
KNGV te Arnhem werden door de
OSS-ploegen, gezien de grote deel-
name, behoorlijke resultaten ge-
boekt .

Bij de 3-kamp meisjes, bestaande
uit knots- en lintenoefening, klassi-
kaal brug en sprong, behaalde de
OSS-ploeg met 38 punten een derde
prijs.

Een andere meisjesploeg verover-
de bij "het tremplinpaardsprlngen
een tweede prijs met 44 punten,
terwijl de dames met tremplin-
paardspringen een derde prijs
met 39i/2 punt behaalden.

Afgezien van het onstabiele weer
kan men zeggen dat het turnfeest
geslaagd mag heten.

In blij verwachting
Zo heet dit toelichtend en geruststel-
lend Doktersboek.dat gratis is in-
gesloten bij een Babyderm Set,
waarin alles voor een vorstelijke
verzorging van Baby's tere hulpje.



Dameskapsalon ,Eugène'
Hogeweg 72, telefoon 2068 voorheen
Van 'Baerlestraat, Amsterdam.
V eoekt iets maaiers? Eugène voor
't fijnere genre. Individuele kapsels.
Nieuwste Gold wave, modellen en

spoelingen

H O L I D A Y
Auto's zonder chauffeur
Uitsl. model 1957 en 1958 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapitan,
Fords Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10454

HET BLIJKT STEEDS WEER:

Het Wonder van Zandvoort
is toch goedkoper

Grote sortering in
LUXE en HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN,
SPEELGOEDEREN,
SOLA-ARTIKELEN,
BALATUM, CHINAMATTEN
EDY WASMACHINES

Swaluëstraat 9 ,telefoon 2418

Amsterdamse
Groentecentrale

Jan Filmer
TOLWEG 16 - TELEF. 3195

Groenten
Worteltjes per bos 65
Bloemkool per stuk 48
Andijvie per pond 19
Spinazie per pond 15
Rabarber per bos 24
Komkommer per stuk 55
Pracht sla per stuk 15

Fruit
Sinaasappelen .... 7 voor l,—
Handappelen... per pond 0,85
Jaffa's, grote, 4 voor ƒ l,—
Verse voorraad AARDBEIEN
Dagelijks .
VERSE CHAMPIGNONS

Conserven
Sperciebonen p. litersblik 75
Snijbonen per litersblik.... 85
Fijne doperwtjes p. literbl. 98
Groot glas appelmoes 85
Aanvoer van verse asperges

ZONDAGS DE G E H E L E
DAG GEOPEND

Panklare groenten
en geschiede aardappelen

Alleen bij:

Slagerij G A US
li/., pond >pr. gehakt h.o.h 1,65
l pond mooie runderlappen en

l pond gehakt 2,80
l pond schoudercarb. en l pd gehakt

ƒ 3,00
li/» pond mooi osselappen 2,85
li/s pond gehakt h.o.h ƒ 1,70
Soeppakket 0,89
250 gr. Prima gek. worst 0,75
250 gr. Bakbloedworst 0,45
KERKSTRAAT 14 - TELEF. 2102

ÏEVRAAGD voor iedere > dag van
9-5.30 uur

net meisje
Mevr. Roos, Tjerk Hiddesstraat 2,
flat 6, telefoon 3056.

UITVOERING
door
piano-, viool- en
cello-leerlingen
van AAD en JAN PLAS

op zaterdag 31 mei
in Hotel KEUR, Zeestraat
's middags half drie
Toegang vrij.

Dr G. DEN OTTER
Chirurg

Praktijk hervat

Annex CABARET EXTASE
Zandvoort

Het gehele jaar geopend

Gedurende de maand juni
dagelijks 's avonds p uur

Het orkest van'

Jack Greci
Afgewisseld door een
cabaretprogramma ••met
internationale artisten

ZONDAGS MATINEE
met volledig avondprogramma

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDEBSBEDBIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
Tel. 2562, Zandvoort Gevestigd 1879

Burg. Engelbertsstraat 54
GLAS-ASSURANTIE

Belangrijke

meubilaire veiling
op donderdag 5 juni

's morgens 10 uur in veilinggebouw
„De Witte Zwaan"

Dorpsplein 2
van diverse inboedelgoederen we-
gens sterfgeval en vertrek, en an-
dere principalen, w.o.: blanke eet-
kamer, huiskamerameubl., tafels,
stoelen, spiegels, dressoirs, matras-
sen, ledikanten met toebehoren,
6 vlamsgasfornuis, Brabantse buis-
kachel, groot vloerkleed 4x5 m, ra-
diotoestel, rotan serrezitje, stencil-
machine, kofferschrijfmachine, sta-
len stoeien met tafel, terrasscherm,
bureau, en vele andere huishoude-
lijke goederen en wat verder te be-
zichtigen is op woensdag 4 juni
van 2-9 uur. Goederen kunnen als-
nog worden opgegeven of inge-
bracht. Telefoon 2164.

Voor

GOED BROOD
en

BANKET
naar

Fa. H. van Staveren
r Zeestraat 48 - Telef. 2684

Een stofzuiger om trots op
te zijn:

Excelsior
stofzuiger

Nieuw model, prima zuig-
kracht ƒ 145 of ƒ 2 p.w.

Televisie Radio Specialist

F. H. PEN&AT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Sportschool
BUCHÈL

Thans gevestigd

HOGEWEG 42
(achter hotel Drie Eijck)

De lessen gaan het gehele seizoen
door!
Aanmeldingen Jeugdjudo - Judo -
Jiu-jitsu en privélessen dagelijks

De wereldkampioenschappen
in maand juni a.s., 10 in ge-
tal, ziet U op z'n best met

PHILIPS
TELEVISIE

vanaf ƒ 198,35 compleet geplaatst.
Het restant in termijnen van ƒ 45,-
per maand.

Bestel heden bij ons Uw toestel. Wij zorgen voor 'n prima ontvangsi
PHILIPS RADIO, nieuw, draagbaar toestel. U loopt er mee weg ƒ 99,50
Uw oude Radio heeft inruilwaarde.
PHILIPS RADIO in iedere prijsklasse, een kwaliteitsproduct.
PHILIPS SCHEERAPPARAAT 120, nieuwste uitvoering met luxe tasje

• 40 % meer capaciteit.
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst na persoonlijk overleg, de betaling met U.
Verkoop van: Koelkasten, wasmachines, centrifuges e.a. huish. artikelen

RADIO TELEVISIE SPECIALIST

Erkend P7iilips servicedealer
voor radio en televisie

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

mant GEHEEL
Henk Schuilenburg
Gr. Krocht 5-7, tel. 2974

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
3100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2345 Gemeente Secretarie
2069 Begrafenis- en crematie-onder-

neming J. de Koode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Binko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/li Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool -„Zandvoort",

' Thorbeekestraat 17_.
26076 (02500) Garage Flintertnaii

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer.

(BURGER!
| slagerijen |

SLAGERIJ
BURGER

een klassezaak
f

en toch . . .

NATIONAAL en INTERNATIONAAL 66KROONO
niet duur

ROSBIEF
LENDE
ENTRE COTE
STAARTSTUK

2,90
) 500 gr.

Heerlijk lamsvlees

Carbonade v.a. 1,28 500 gr.
Doorr. lappen 1,38 500 gr.
Rollade 1,68 500 gr.
Magere lappen 2,20 500 gr.
Bout 2,45 500 gr.

750 gr. fijne riblappen... 3,10
750 doorr. runderlappen 2,68

Biefstuk tartaar 250 gr. 1.25

Varkenscarb. v.a. 2,18 500 gr.
Magere Varkenslappen

2,48 500 gr.
Door. vark.lappen, 500 gr. 1,18

Kalfslappen, 500 gr 2,40
Kalfsfric., 500 gr 2,60

100 gr. Saks
100 gr. ham samen..

100 gram lever
100 gr. pekelvlees

„4.
cï

woensdag en donderdag
500 gr. gehakt, h.o.h. |;|Q

100 gr. Saks.
100 gr. Pork, samen 49 et

Bijzondere aanbieding
Blikjes Amerikaans

Corned Beef
inh. plm. 400 gram
1,25 per stuk

Gebr. Burger's slagerijen
HAARLEM - AMSTERDAM

ZANQVOORT, HALTESTBAAT 3, TELEFOON 2804

D

tevr. d. echtp. m. 2 kind.,
en 10 j„ 2 KAMERS m.

vr. keuk. d.b. zee 14-29 ju-
i. Br. m. pr.opg. W. Hai-
Logson, Van Woustr. 37,
Amsterdam.

Echtpaar z.k. zoekt
gem. woonruimte

met kookgel. voor direct
en evt. v. langere tijd.
Br. nr. 4006 bur. Z. Crt.

fevr. v. juli-aug. gemeub.
ZIT-SLAAPK. (zonzijde)
m. gebr. v. keuk. v. dame
alleen. Tel. 2756.

Buitenlands zakenman b.b. h.h. zoekt op goede stand

gemeubileerde kamer met ontbijt
tot eind juli. Br. nr. 4010 bur. Zandv. Cour.

l pers. VLOKMATRAS 80x190 f 23,95
l pers. DIVANBED 80x190 f 26,50
l pers. BINNENVERINGMATRAS

80x190 15 jaar garantie
l pers. DIVANBED 80x190 15 jaar garantie

SAMEN f 75

W. H. Kemper
- Telefoon 2119 en 2344

Beddenma.fjazijn
HALTESTRAAT 21

Gevr. v.d. wintcrm. OP-
SLAGRUIMTE v. 4 tent-
huisjes. Amsterdam, telef.
81532.

Te koop gev. KINDERLE-
DIKANTJE en commode.
Br. met prijsopg. nr. 4004
taur. Zandv. Courant.

G. o. h. DUITSE PIANO
t.o. gevr.; liefst eiken kast.
Br. nr. 4003 bur. Z. Crt.

Goed tehuis gezocht voor
4-jarige HERDERSHOND
(reu). Waak« en lief. Tel.
2369

Laat uw hond door een
erk. trimmer PLUKKEN
of SCHEREN. Spec. aan-
bev. door h.h. dierenartsen.
Ook aan huis te ontbieden.
G, WALMAN, KI. Hout-
straat 34, Haarlem, tele-
foon 02500-14303.

TE KOOP:
HUIS m. garage, gel. a.d.
Brederodestr. Sp. te aanv.
HUIS gel. Emmaweg, met
garage. Sp. leeg te betr.
HUIS in 't villapark, 5 k.,
gr. zolder, gr. tuin. Sp. te
aanvaarden.
PERCEEL Vinkenstr. met
c.v. Leeg te aanvaarden.
PERCEEL Vinkenstr. met
garage, 5 k., bad, gr. tuin.
Komt leeg.
PERCEEL Vinkenstr. met
garage, 5 k. m. woningruil.
PERCEEL m. centr. verw.
Fr. Zwaanstr. met wonin-
ruil Amsterdam.
KI. BUNGALOW, bev. 4
k., keuk., bijk., garage, gr.
tuin. Komt 1-7-58 leeg.
BUNGALOW, gr. k., 2 sl.k,
garage gr. tuin. Eigen gr.
Groot PERCEEL op Ie st.
Voor alle doeleinden gesch.
Hypotheek op guns. voorw.
Makelaar W. PAAP
Hogeweg 17, telf. 2965

Te koop: CITROEN '50 in
z. g. st. m. verwarm, en
schuifdak. Te bcvr. Hoge-
weg 60.

Te koop: Singer NAAI-
MACHINE, pr. st. ƒ 50.
Zeestraat 28boven.

TE KOOP: tien JONGE
KIPPEN, patrijs-leghorns,
geringd, volop aan de eer-
ste leg. Duinweg 29,
telef. 2921
TE KOOP: KINDER WA-
GEN. Zeestraat 60

TE KOOP: RADIO m. ta-
feltje en PICK-UP. Stel
gebl. cretonne sluitgord.,
2,38 m lang, 3 m: breed,
m. sprei, 2 „Weëner ' stoel-
tjes. Mw Jansen," -tel.2303

K I S T E N voor 13 mud
kolen a ƒ 20 per stuk. Ook
kisten v. verhuizingen en
emigratie. , Helgering Zand-
voortselaan 39, telef. 2937
KOFFIE, THEE, CACAO.
Agenten gevr. voor de Ie-,
vering aan relaties, buren,
cantines, ver., etc. Prima
kwal., conc, prijzen, 12 tot
20% prov. Aanb. ond.
verm. K.T. onder nr. 4008
bur. v.d. Zandv. Courant.

Gevr. WERKSTER v. l
dag of 2 x halve dag p.w.
Aanm. Vinkenstraat 17,
telefoon 3485.

Gevr. v. 2 ochtd. NETTE
HULP i. d. huish. Grote
Krocht 32, tel. 2666.

Gevr. fl. MEISJE of JON-
GEN v. bed. op strand
Br. nr. 4002 bur. Z. Crt.

Te koop: houten ZIT-
BANK m. boeken-opstand
compl. m. kussen ƒ 30.
Jan Snijersplein 1.

ZEILKANO to koop en
hoge witte SCHAATS-
LAARZEN, maat 40. Gro-
te Krocht 19, telef. 2510.

WERKSTER b. z. a. van
dinsdag—vrijdag. Br. nr.
4011 bur. Z. Crt.

Net MEISJE gevr. in gez.
m. 3 kind. v. hele of halve
dg. Br. 4005 bur. Z. Crt.

Flink meisje gevr. als
HULP i.d. huish. v. halve
dagen. Aanm. tot l uur.
Hogeweg 9.

Gevr. NET DAGMEISJE
van 9—12.30 u., in gez. z
kinderen, mod. woning.
Aanm. mevr. Hellebrekers
Parnassialaan 13 Bentveld
telef. 26736

NET MEISJE 'GEVR voor
huish. werk. Hoog: loon.
Veltman, Fr. Zwaanstr. 60
telef. 3529

FLINK MEISJE, 18 jaar
zelfst. kunn. werken, zoekt
werk voor 2 midd. p.w
Br. nr. 4009 bur. Zandv. C

OUDEN VAN DAGEN
t/m 85 jaar. die te laag
zijn verzekerd voor begra-
".fenis of crematie, kunnen
tegen een lage premie ver-
zekerd worden. Br. nr
4001 bur. Zandv. Courant.

TERRIËR- en POEDEL-
SPECIALISTE. Komt bi.
U aan huis. Telef. 3137.

Wij POETSEN uw wagen
Br. nr. 4007 bur. Z. Crt.

Wat voor feest of partij?
Alles verhuren, wij!
Glaswerk, porcelein, bestek-
ken, tafels, stoelen, enz.
P. Walerdrinker, telef. 2164

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Dinsdag 3 juni, 8 uur
Demonstratie n.a.v.

Eindexamen der
Toneelschool

Pr. ƒ 1,30 (T.i.). Verk.
v.a. zond. l juni van
10-3 uur.

5COPRAVIT'
Het nieuwe

cocos-
vermageringsmiddel
Drogisterij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7 * telef. 2327

WIST U
dat 20% korting op alle
stoomgoederen perma-

nent wordt gegeven,
indien U deze brengt
en haalt in ons filiaal.
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEYSER
Telefoon 2653

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

BEREIK
ZAND VOORTS
PUBLIEK
met advertenties
in de

ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg l, Telef. 2135

Het
scheelt
'maar'
negen

letters

9 letters zijn het die het verschil
aanduiden tussen gewoon brood
en brood van V e r m a a t en
F r a n k e n . . . .
9 letters die V & F brood 30%
b e t e r maken dan gewoon
brood....
9 letters die maken dat de
V & F verkopers practisch huis
aan huis komen. ...
Het zijn de 9 letters van het
woord :

K W A L I T E I T !
Proef dat verschil van 9 letters :
het is een enorm verschil!

vermaat & franken
kwaliteitsbakkerijen

Kwaliteitsbrood is altijd
de voordeligste en beste voeding/



EN TELEVISIE
Grote keuze PHILIPS draagbare radio's

PHILIPS
ERRES
SCHAUB LORENZ
BLAUPUNKT

In onze nieuwe showroom tonen wij V het allernieuwste

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN J. KEUR

Electro-rHdio-teclinisoli bureau
BURGEM.
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a

63, Haarlem, iel. 15141

Werkt uitsluitend, in het belanjj
van haar opdrachtgevers. Ver*
zorging van begrafenissen, ere»
maties en transporten.
Meldingsadressen ie Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d Moolenstr. 4, tel. 3131

Heeft U al kennis gemaakt met de nieuwste
AGFA kleinbeeld camera? Slechts f 99.—
Grote prijsverlaging andere Agfa-camera's!
Silette kleinbeeld van ƒ 139 voor ƒ 119
Silette met gekoppelde afstandmeter van ƒ 260 voor ƒ 199
Silette met belichtingsmter van ƒ 258 voor ƒ 209
Prachtige Japanse KIJKERS in voorraad ƒ 45, ƒ 95, ƒ 115, ƒ 125
Verder hebben wij films vanaf f1,35. Geelfilters, sonnekappen, lijstjes,
albums, enz. Pasfoto's reproducties, reportages en portretwerk.
ZIET DE ETALAGES BIJ UW SPECIAALZAAK!

Grote Krocht 19
Telefoon 2510Foto-Kino HAMBURG

Ook voor U die opvallend goede bustelijn!
Bent U één van de vele vrouwen, die dat „plus" nodig
heeft om de charme van hun figuur te verhogen ?

Vraag dan de LASTINA 3172
met het onzichtbare „plus".
Dit model behoudt • mits
goed behandeld in de was -

lang,

heel lang zun mooie model.
Snoez ig g e b o r d u u r d
Sanfor poplm, zwart: f9.75
wit f 8.75

A en B cups met onzichtbaar „plus" schenken U het
ideale, perfeJtte A of B silhouet.

Modemagazijn
n "P w n 21 r*3j

„ JLF Jta W A A 3*7

Haltestraat 40 - Telef. 2087

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

Vanaf VRIJDAG 30 MEI
tot en met ZONDAG l JUNI, 8 uur

Casino de Paris
Cinemascope Eastmancolor
Caterina Valente, Vtttorio de Sica, Gilbert
Becaud, Grethe Weiser. Rudolf Vogel.

Een .verhaal vol vuur, vrolijkheid en schlagers
rondom wereldattractie nr. 1. Met medewerking
o.m. van de beroemde „Bluebell Girls" van het
Lido te Parijs. Toegang alle leeftijden.

Vanaf MAANDAG 2 JUNI
tot en met WOENSDAG 4 JUNI, 8 uur

Schwarzwald melodie
Wide-screen Techmcolor
Claus Biederstaeüt, Carla Hagen. Gardy
Granass, Willy Fritsch en de drie meester-
clowns Walter Giller, Hans Richtei Kurt
Relsnann.

Regie: Geza von Bolvary. Muziek van Gehrard
WinKler gespeeld door Egon Kaisor en
zijn solisten. Een lust voor oog en oor.
Toegang alle leeftijden.

DONDERDAG 5 JUNI, 8 uur (slechts l dag)

De overgetelijke
melodie
(A song to remember)

Paul Muni, Merle Oberon, Oornel Wilde, Steplnm
BeKassy en Nina Focli. Een uitzonderlijke mu-
ziekflim. Toegang alle leeftijden.

ZONDAGMIDDAG l JUNI, 2.30 uur
SPECIALE MATINEE

Wij presenteren U een keur van teken-
films, gebundeld tot een uitzonderlijk

Woody-Woodpecker
festival

11/a uur fantastische tekenfilms en documen-
tairs, aangevuld met een voorprogramma tot
plm. 2 uur. Alle leeftijden.

Wordt verwacht:
„GEJAAGD DOOR DE WIND"
(Gone with the wind)

Autorijschool „Laurens"
ST op in zo vlug mogelijke tyd. Les ƒ 6,- per uur.

Aanmelden: Zandvoortselaan 25
Telefoon '3-556

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko, telefoon 2424.

DE VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLBM BN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

helpt U
ALS OVERHEIDSINSTELLING

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet

inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-

keliers) aan het Kennemer Financierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat TJ te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk gehandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

„PETER PAN"
kinderbadpakjes

„DELANA"
herenzwembroeken

„S WAN"
baddoeken

Ad. NOTTEN
„De Kampioen"
Haltestraat 59 - Telef. 3398

Ontdek zelf
de schoontieid

SS - 8Hlk£r:-"̂ ^ V? S 9*3"!-*3 3

Zomerschoenen

BROSSOIS
Grote Krocht
Speciale reparatie-afdeling

Ontdek zélf welk een plezier deuchoonheid van de
Luxaflex jaloezieën U elke dag opnieuw biedt.
De speciaal geharde Luxaflex TJhermofort lamellen
behouden de jaren door hun veerkracht. De afwasbare
plastic banden rekken en krirnpein niet.

aluminium
jaloezieën

* weren 's zomers de warmte «en I's winters de'kou
* talloze decoratieve kleuren'Coirtbinaties

Vraag ons de gratis jbrochnre pot een demonstratie

Voor Zandvoort:

J. DE VALK
VAN KINSBERGEIfTSTBAAT 11, tel. 2962

Abonneert U op, de Zatidvoortse Courant

BESCHERMVROUWE
H.M. DE KONINGIN

Nutsspaarbank, Grote Krocht 38, Zandvoort

ECIAME
'• * ", ", - - - ^5-

Bij elke aankoop van een pak Reuze Rijst

het 2e pak Reuze Rijst
voor halve prijs

~ geldig to» en met' 3 juni 1958

Reuze Tafelrijst pak 62 et

en bétere waar • en tien procent
alleen

Erkende
AUTORIJSCHOOL „ZANDVOORT"

' Autorijles
Verhuur van Opeis Rekord
zonder chauffeur

THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

LEFFERTS wijnen en gedistilleerd!Elke fijnproever : SS
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in de mist

Indien 1957 en het eerste halfjaar
van 195S ons iets heeft geleerd, Oan
is het, dat er gerede twijfel kan rij-
*.en of onze overheid in staat is een
werkelijk conjunctuurbeleid Ie voe-
len en of zij de maatregelen ver-
raag te nemen, welke voor een crea-
ticf beleid op lange termijn nodig
zijn.
Het illusionaire, optimistische beeld
van 1955 is in elkaar gestort en
ook zonder dat er reeds een ernsti-
ge terugslag in het bedrijfsleven
merkbaar is, kan men zich gaan al-
vragen, wat er nu eigenlijk over-
blijft van de bases van het beleid
en of de regering kan getuigen
geestelijk en materieel in staat te
zijn een terugslag tegemoet te Lre-
dèn.
Heeft de regering een duidelijk in-
zicht in de conjunctuursituatie van
het ogenblik? Men hoort uit de
kringen der overheid steeds weer
verklaren, dat de toeneming dor
werkloosheid niet onrus! barend is
en slechts tot ontspanning van de
arbeidsmarkt leidt; dat de concur-
rentie moet toenemen; dat cle prij-
zen moeten dalen, zelfs ondanks het
feit, dat de lonen ook zonder offi-
ciële loonronden stijgen, zoals bijv
bij de huurcompensatie.

Maar zijn dat werkelijk de fei-
ten, waarnaar men een conjunctuur-
prognose kan afmeten? Zijn er
geen andere gegevens, die beter als
bakens kunnen dienen? Kolen, olie
en staal, tot voor kort zeer gezocht,
zijn nu produkten, waarvan een te-
veel dreigt en is. Is het feit, dat
de handelsbalans de laatste ma om-
den weer wat beter gaat, op zicli-
zelf gezond of speelt hierin t35 in
krimping van voorraden een grote
rol, waardoor het juist een aamvij-
zing voor het tegendeel kan ^ijn?
- Als een hausse in een depvescne
overgaat, gebeurt dat niet op slag.
Er is een uitloopperiode, een over-
gang. In de crisis van de jaren der-
tig, begon de ommekeet in 1929,
maar 1930 was nog vrijwel overal
een goed jaar. Pas in 1931 begon de
depressie door te zetten. Het is voor
wie de geschiedenis van het con-
junctuurverloop kent, duidelijk dat
nu nog slechts eerste symptomen
merkbaar zijn en 't zoa verbazing-
wekkend zijn als het anders was.
Maar indien, wat wij n.u vvaarne-
men, eerste symptomen zijn, dan is
het duidelijk, dat de muire •••i.n wcrk-
loosheid nu geen maatstaf is voor
wat er gebeurt.

Wij kunnen niet niet zekerhsM
zeggen, dat een ernstige crisis ors
wacht. Wel kan men zeggen, dat de
oordeelsuitingen van de overheid
niet aanwijsbaar op een degelijke
basis berusten. Het is — en men
behoeft daarom de feiten niet tra-
gisch te zien — duidelijk, dat de
conjunctuurkentering, welke overal
om ons heen grijpt — in Amerika,
Duitsland, België enz. — aan ons
land niet voorbijgaat.

De bestedingsbeperking — een
term, uitgevonden omdat bezuini-
ging te hatelijk klinkt en een som-
ber verleden in de herinnering terug
roept — is het schrale en weinig-
zeggende antwoord van de overheid
geweest op onze economische neer-
gang.

Een antwoord, dat de ernst van
de situatie blijkbaar niet heeft over-
zien en dat daardoor te weinig in-
houd heeft gekregen.

De maatregelen om „een vlucht
in de goederen" te beteugcie'i zijn,
het tekent zich op vele terreinen van
ons economisch leven af, al weer
achterhaald.

De maatregelen zijn echter seble-
ven. Er is daardoor een onzekerheid
ontstaan, die op tal van bedrijven
in ons land een ongunstige invloed
is gaan uitoefenen. Deze situatie
heeft men niet voorzien en men
schijnt deze vooralsnog ook niet 1e
dóórzien.

Ook een regering kan geen ijzur
met handen breken en het is niet
fair alles van haar te verlangen. In-
dien zij zou zeggen: wij gaan storm-
weer tegemoet en wij zullen zien hoe
wij er doorheen komen, zou nie-
mand dat kwalijk mogen nemen.
Geen scheepskapitein zal bij nade-
rende storm meer zeggen.

Maar de overheid heeft de laat-
ste jaren de indruk gevestigd dat
alleen De Bilt nog door «?u oiivf»'-
wachte storm kan worden overval-
len.

Bij herhaling is verklaard, dat Oe
moderne economische wetenschap

- beschikt over de middelen om de-
pressies te' voorkomen en de weyen
tot snel herstel van inzinkingen
kent. Juister ware het wellicht se-
weest te zeggen, dat enkele beoefo-
naars dezer wetenschap dit geloven,
hetgeen overigens door velen notjf
wordt betwijfeld of bestreden.

Het is zeker niet geoorloofd te
concluderen, dat een ernstige de-
pressie aanstaande is. Het is zeer

wel mogelijk, dat de toegenomen
betekenis van de consumptie ze >r
afvlakkend werkt. Dat is echter ee~n
speculatie, 't Zou gerustellendei zijn
geweest, als men had kunnen ze--
gen dat de overheid nu de we^en
kent en over de middelen beschikt
om tegenslag te overwinnen, zonde""
daarbij ernstige kwalan als v^dti-
gaande inflatie op te we.tk.jn Dt-t
te vragen is wellicht te veel. Maai
zou dan de erkenning, rlal m»n t o
wegen niet kent en de middelen niet
heeft, al niet een stap vooruit a in
vergeleken bij beloften, die niet ie-
aliseerbare illusies wekkn;"

Zandvoorts glorie
Zandvoort is zondag uit zijn leed
ontzet. Het leed van een
voorseizoen met kil weer,
luchten en weinig zon.

slecht
grijze

Al heel vroeg in de ochtenduren
zijn de stedelingen uit hun huizen,
straten en wijken gestroomd als eer'
niet te stuiten stortvloed. Zandvoort
en het strand waren in weinige uren
bedekt met tienduizenden Jagjes-
mensen, die snel van kleur vèran-
derden. Bleek ging over in bruin en
soms ook wel in vuurrood.

Dat de strandexploitanten tovro-
deii waren behoeft geen np<ic''i u;t-
leg. Wij zagen onze stoeleman, dio
iedere week trouw zijn dagboek
schrijft in onze krant in een noog
tempo tussen de zee en zijn str-iiicl-
tent met zit-ligstoelen en tafeltjes
sjouwen. Hij had geen tijd voor een
praatje.

,Je leest het vrijdag wel", riep hij
De busdienst van de N.Z.H heeft

deze topdag, een krachtproe) voor
de maatschappij, goed doorstaan.
Zowel de aanvoer als de afvoer von-
den zonder noemenswaardige stas'-
naties plaats!

De wachttijd bedroeg in de mees-
te gevallen niet meer dan tien minu-
ten en daarmee heeft men de tram
overtroefd.

De trein kreeg eveneens een groot
aantal passagiers te verwerken.
Men reed met acht- extra-treinstel-
len tussen Zandvoort en de noofö-
stad heen en weer. Ook hier verliep
de aan- en afvoer vlot.

Niet alleen de strandmenson, tte
exploitanten van frites-, haring- en
ijskramen, hotel- en café-wtploitan-
ten en de man met de molentjes,
maar ook de sterke arm van Zand-
voort liet haar armen in alle richtin-
gen zwaaien, 'r Waren zelfbewuste
en rustige gebaren waarmee het ver-
keer in goede banen werd geleid.
En dit laatste was niet gering, want
naast bus en treinreizigers kwamen
duizenden per auto, scooter en fiets
de badplaats binnen. Ook een goede
dag voor de stallinghouders dus.

Drie noordelijke provincies
nodigen uit tot schoonheid en rust in uw vacantie

Ongemerkt is het weer tijd om over de vacantie te gaan denken. Bin-
nenkort, misschion al over een paar weken trekken velen er op uit. Hoc
zal het dit jaar zijn? Vacantie met een grote of een kleine V?
Veel hangt af van het vacantiebudget. Voor sommigen is dat geen pro-
bleem; zij hebben een ruime vacantiebeurs, de wereld staat voor hen
open. Anderen blijven in eigen land. Wat verwachten zij van de vacan-
tie ? Rust ? Gelegenheid om aardige tochten te maken en minder alge-
meen bekende bezienswaardigheden te bezichtigen ?
Dan op naar de minst bezochte gebieden.

Wie vacantieplaatsen in Noorclhol-
land zoekt, denkt onwillekeurig aan
de Westkust en aan Texel. Maar de
Westkust en Texel zijn niet héél
Noordholland. Er is ook nog het
voormalige eiland Wieringen. Land-
schappelijk een gebied dat er uit
springt. De kop van Noordholland
is vlak land, op Wieringen is het
hoog en laag. Aan de zeekant wordt
het grotendeels omgeven door een
dijk, alleen onderbroken door een
gedeelte ten noordoosten van Stroc.
Wat aan Wieringen vooral zo'n be-
koring geeft, zijn de slingerende,
beboomde wegen, de boerderijen
met de groenhouten bovengevel en
de heuvels van het Wester- en Oos-
terklief. Daarbij de nabijheid van de
Afsluitdijk enerzijds en het Amstel-
meer, dat een vogelreservaat is, an-
derzijds. „Der Dntte im Bunde" is
dan de Wieringei meer, op een zo-
merdag met wolken van een bijzon-
derc schoonheid.

Heel Noordholland is trouwens een
prachtig gebied voor degenen die
van Polderland en oude dijken hou-
den. De weg van Krommenie over
Spijkerboor en De Rijp naar Hoorn,
die van Enkhuizen over Andijk en
Wervershoof naar Medemblik en van
daar over Opperdoes en Twisk naar
Midwoud en Wognum — het is
sledhts een greep uit de vele moge-
lijkheden.

In elk van de Noordhollandse ste-
den kan men wel een dag doorbren-
gen, in Zaandam en Purmerend
(vooral op dinsdag, marktdag), in
Monnikendam en Edam, in Hoorn,
Enkhuizen, Medemblik, Schagen en
Alkmaar. Eri ook in dat deel van
Waterland, dat al jaren tot de ge-
meeiite Amsterdam behoort: Schel-
lingwoude, Durgerdam, Uitdam,
Zunderdorp, Ransdorp, Holysloot,
Zuiderwoude en Broek in Water-
land. Een liefelijke streek met veel
glanzende plassen, die grotendeels
nog ongerept zijn.

In friesland zou men zijn bivak
kunnen opslaan in de Zuidwest- of

in de zuidoosthoek. In de zuidwest-
hoek komen Bakhuizen, Hemelum,
Rijs, Mirns en Oude MirUum in aan-
merking; in Staveren, Sloten en
Lemmer wil de vis wel bijten. De
aantrekkelijkheid van dit zuidelijke
deel van Friesland zijn de heuvels,
de bossen en in Hemelum het uit-
zicht over De Morra op Kodum. In
Lemmer „duikt" men de Noordoost-
polder in of volgt men de oude IJs-
selmeerdijk langs Kuinre, Blokzijl
en Vollenhove, om over het Kamper-
eiland met zijn typische, wat ouder-
wets aandoende boerderijen naai
Kampen te lijden.

Of men zoekt in het zuidoosten
van Friesland Nôordwolde, waaraan
da schilders hun hart verpand heb-
ben, Duurswoude met zijn moeras-
vegetatie, Appelscha te midden dei'
bossen en Bakkenveen waar de
zandverstuivingen te vinden zijn.
Heel deze hoek lijkt door een kunst-
zinnige hand gevormd te zijn; steeds
is er de afwisseling van bossen, ak-
kers, heidevelden en drogo zand-
gronden.

In het Zuidoosten van Groningen
treft de naar rust verlangende va-

cnntiegangcr om het verstilde Wes-
teiwolde, een streek aan van bos-
sen, plukken hei, vennen, zandvei-
stuivingen en stioompjes. „De Rui-
ten A slingert zich door groen sa-
tijn" zegt 'n Westerwolds volkslied-
je. Misschien een beetje lyrisch uit-
gediukt, maar toch wel juist. Wes-
terwolde is een gebied om per fiets
of te voet te ontdekken. Men vindt
er ook oude dorpen. Vlagtwedde
met in de nabijheid de natuurieser-
vaten het Metbroekbos en 't Ween-
der- of Liefstinghbroek. Boertange
is 'n vroegere vesting en dat is nog
goed aan de bouw van het dorp te
zien. In de naaste omgeving schil-
clerachtige gehuchten: Veele, Ter
Wupping, Smeerling en Ellersing-
huizen. Sellingen bezit een vroeg-
gotisch kerkje tussen de bomen en
Ter Apel z'n klooster uit circa 1465.
Daar leefden vroeger de monniken,
„afgewend van de wereld vol wan-
klanken, door meditatie en gebed
luisterend naar het ruisen der god-
delijke beken in eigen hart". Wie in
zijn vacantie even aan de wereld wil
ontsnappen doet er goed aan Wes-
terwolde te bezoeken.

De steden en stadjes van Gronin-
gen zijn oud; Appingedam viert
van 9-31 augustus zijn 900-jarig be-
staan; het heeft de middeleeuwen
nog gezien. De Nicolaikerk, 't raad-
huis en de keukens boven het Dam-
sterdiep zijn een aandachtig be-
schouwen waard. Wie een dag geen
auto's wil zien, kan naai' Uitwierda,
een der weinige dorpen in Neder-
land waar geen verkeer in de kom
mogelijk is. De afstand Appinge-
dam-Uitwierda is slechts 6 km. In
het koetshuis van Huize Nienoord
te Leek, 19 km ten zuidwesten van
Groningen, is kortgeleden 't eerste
rijtuigmuseum geopend. Men zal er
allerlei soorten van rijtuigen, livrei-
en, zadelmakerswerktuigen e.d. kun-
nen bezichtigen uit het nabije en
verie verleden.

Musiceren in zomerse temperatuur
Leerlingenuitvoering door pupillen van echtpaar Plas

Het jaarlijkse evenement op muzikaal gebied, de leerlingen-uitvoering
door pupillen van mevr. Aad Plas en de heer Jan Plas, verliep ditmaal
onder zomerse hitte in hotel C.Keur. Ook deze keer was het weer een
prettige middag, waarbij de allerjongstc leerlingetjes voorrang had-
den.

De kleine baas, die het program-
ma opende met een klavierwerkje
van J. Hoogenberk „De voorstelling
begint", kroop twee jaar geleden
nog verlegen weg, toen hij z'n num-

3- eett
Liefhebberij voor de komedie

stel. Ik leidde de behandelende ge-
neesheer om de tuin ,door constant
toneel te spelen. Ik kreeg in deze
hobbie zo'n plezier en zo'n vaar-
digheid, dat ik eens drie dagen lang
van louter inspanning een zeer reë-
le maagstoornis had. Toen ik weei
op kantoor verscheen, speelde ik do

Vrienden, ik heb 't, geloof ik, al heren van het Henegouwse Huis te plichtsgetrouwe jongeman, die —
eens gezegd: Ik houd van toneel- maskeren. Als ik uitgesproken was, ondanks zijn lichamelijke lijden —
spelen. Onze intieme dorpsgemeen- ontliep ik mijn straf toch niet, maar nauwgezet de dingen deed, die /.ijn
schap herbergt enkele zeer ambiti- ik had het genoegen gesmaakt do hand te doen vond. En de baas (c.q.
euze amateurtoneelgezelschappen, alwetende onderwijskracht met ver- combinatie van bazen) nam mij
die bij tijd en wijle de maskers op- bijstering te horen
zetten om het publiek te vermaken, jongmens, waar haal je
te ergeren, te laten huilen, te doen vandaan?!
bulderen en gieren van het lachen
en zich te laten verbazen. De hobbie

vragen: Gut, weer in genade aan. Men vond mij
't allemaal nog zo kwaad niet

Totdat ik in een hunkering naar
Toen ik jongste bediende werd op het grootste en het mooiste op een

een verschrikkelijk dor kantoor, kwade dag Karel "de Groote ver-
voor het toneel is in Zandvoort twee- voerde ik drama's en blijspelen op, tolkte 111 een kartonnen harnas. De

al naar gelang de omstandigheden combinatie van bazen was tot hetzijdig. Men speelt graag toneel
men ziet graag toneel. Beide partij-
en doen dit met overgave. En daar-
tussen door dartelt het gilde der

het vereisten. De baas, of de com-
binatie van bazen bekeek mij met
argwanende ogen, want men wist

uiterste geprikkeld en zwiepte mij
er uit. Ik feliciteerde mezelf, want
het kantoor en de bazen waren er-

toneelrecensenten, die er niets van niet wat men aan mij had, zodat ik gerlijk saai. De laatsten hielden niet
- • - • - - - • • - ~ ~ ' • •• een vrij mysterieuze figuur werd. van toneelspelen en daarom kon ik

mij ten volle met hun sociale in-
greep in mijn economisch bestaan

weten. Gerust, vrienden, ik houd
van toneel, maar ik haat toneelre-
centen. Deze lieden hebben altijd

In hun ogen natuurlijk. In werke-
lijkheid hield ik alleen maar van to-

wat bijzonders. De ene keer leggen neelspelen. Als ik bepaalde werk- verenigen. Jaren lang ben ik daar-
zij de acteurs en actrices op de snij- zaamheden uit de grond van mijn na reizend toneelspeler geweest,
tafel omdat ze 't niet goed gedaan hart verfoeide, wendde ik een plot- Geen enkele rol had geheimen voor
hebben. Hebben zij echter uitste- selinge inzinking voor en ik ging mij. Het liefst speelde ik de ver-
kend gespeeld, dan beginnen de hè- naar huis, vergezeld van de aller- drukte onschuld. Omdat ik in
ren critici te mekkeren over het beste wensen voor een spoedig her- werkelijkheid onschuldig was en mij

'' altijd erg verdrukt voelde.Ofschoon
ik een aangeboren schuchterheid bc-
zit, noopte mijn liefde voor het to-
neel mij soms de Don Juan uit te
hangen. De dames kwamen meestal
in extase, zodat de heren mij voor
gek verklaarden.

De wereld van het toneel boeide
mij zo, dat ik niet meer mezelf kon
of wilde zijn. Ik werd — zoals men
dat noemt — bezeten van de kunst.
Ik trad op als dokter, schurk, lood-
gieter, detective, jaloerse minnaar,
landbouwer, kapitein ter zee, nota-
ris en geestelijke. Alles lukte mij.
Zeker vrienden, je kunt alles in de
wereld zijn als je 't de mensen ge-
loofwaardig weet te maken.

Daarom ben ik op de groten dei-
aarde niet jaloers, want ik herken
ze als collega's in de kunst.

stuk, dat ze achtereenvolgens ou-
derwets, langdradig, immoreel,
niets-inhoudend en stom vervelend
vinden. Zelden vinden zij het stuk
én de opvoerenden goed. Daarom
ben ik zo vrij deze heren zuurprui-
men van professie te noemen.

U ziet het: ik laat me meeslepen
door mijn hartstochtelijke liefde
voor het toneel en daardoor ben ik
negatiever in mijn beoordeling van
de recensenten dan ik had willen
zijn. Bovendien wilde ik helemaal
niet over hen praten, maar me bezig
houden met U te vertellen hoe leuk
toneelspelen is.

Ik had als pril knaapje al een bij-
zondere voorliefde voor alles wat
naar toneel zweemde. Als ik mijn
huiswerk niet af had, voerde ik al-
ierlei figuren ten tonele om mijn
gebrek aan... belangstelling voor de
wet van Archimedes of de dames en constant toneelspel. BARTJE.

mer moest spelen, maar nu had hij
werkelijk aan zelfvertrouwen ge-
wonnen en onbevangen deed hij wat
van hem gevraagd werd! De kleine
studentjes van mevr. Aad Plas
speelden onvervaard, gemakkelijke-
en iets moeilijker stukjes, van Ca-
rol, Czerny en Lichner.

En het viel ons op met hoeveel
toewijding en ingespannen aandacht
deze jonge klaviervirtuozen in de
dop de resultaten van hun studie
ten toon spreidden. Het komt ons
voor dat er wezenlijk iets van de
liefde voor de muziek, die mevr.
Aad Plas heeft, overgaat op deze
jongens en meisjes en het is daar-
om bepaald spijtig te moeten ho-
ren, dat een talentvolle (al iets
oudere) leerlinge zaterdagmiddag
j.l. verstek moest laten gaan omdat
zij de afgelopen maanden haar stu-
die heeft verwaarloosd.

De viool- en cello-leerlingen van
mevr. Plas' echtgenoot, de heer Jan
Plas, waren ook weer van de partij
en het klein-strijkorkest, dat door
hen gevormd is, begeleidde weder-
om in enkele behoorlijk uitgevoerde
nummers, zoals in het pianoconcert
in C g.t. van Jos. Haydn, dat een
begeesterende vertolking kreeg van
een jong meisje, en vervolgens in
het pianoconcert in A gr.t. van Joh.
Chr. Bach, dat eveneens verrassend
goed beheerst werd door een jonge
man.

Een eerste uitvoering in Neder-
land beleefde het onlangs heront-
dekte Concerto Grosso in Bes gr.t.
van de Zuidnederlandse componist
Willem Defesch, met solo-partijen
voor twee violen, cello en piano. Het
samenspel mocht dan wel eens wat
te wensen overlaten en de zuiver-
heid van toon was hier en daar zoek,
de zuiverheid van de intentie van
al deze mensen, jonge- en oudere-
stond boven iedere critiek. En daar
gaat het hier juist om: het aankwe-
ken van de liefde voor de muziek,
het ontwikkelen van theoretische
kennis maar bovenal de aandacht
vestigen op het intense plezier van
het zelf musiceren.

Dit alles heeft het echtpaar Plas
zonder enige twijfel medegedeeld
aan al hun leerlingen. En daarom
zijn deze middagen van zulk een
grote waarde. Niet alleen voor trot-
se ouders en familieleden van veel-
belovende musici, maar voor ieder
die de muziek een goed en liefheb-
bend hart toedraagt. H.W.



FAMILIEBERICHTEN

Met grote blijdschap geven wij ken-
nis van de geboorte van onze twee-
de zoon

RICHARD PIETER
Tli. Lagerioey
B. E. Lagerwey-Sijtxinu
R. Lagerwey

Zandvoort, 31 mei 1958
Van Lennepweg 38-11
Tijdelijk: Diaconessenhuis, Haavlom.

De praktijk van
J. van der Meer
Arts

is met ingang van l juni j.l.

voortgezet door
J. F. ZWERVER
Arts
aan hetzelfde adres
Julianaweg la, Zandvoovt
Telefoon 2499
Spreekuren:
8—9; 1.30—2,30
behalve 's woensdags

Medisch adviseur voor ZRB
Tot medisch adviseur van de Zand-
voortse Reddingsbrigade is benoemd
dr. J. F. Zwerver, die dr. J. van der
Meer in deze functie opvolgt.

Benoemd
De hr J. G. Pannekcet, thans wcrk-
zaam op de afdeling registratuur
van het raadhuis, is met ingang van
l juli a.s. benoemd als adjunct-
commies op het ontvangerskantoor.
Hij zal hier de heer van Walsum
opvolgen die op deze datum ver-
trekt.

Aanbesteding
Maandagmiddag had ten raadhuize
een aanbesteding plaats voor de
bouw van een regultateurgebouwtjc
voor de gemeentebedrijven aan de
Van Lennepweg.

De laagste inschrijving was van
de Haarlemse firma Poe en Zoon
voor een bedrag van ƒ /74j.—. Var.
de tien inschrijvingen was rie pirin«i
A. Kraal in Haarlem met ƒ 9968,—
de hoogste. De begroting was vast-
gesteld op ƒ 9600,—. De gunning
werd aangehouden.

Gevaar en lekkernij
Sprinkhanen leven nog

„De spinkhanen hebben geen koning, maar ze trekken toch in menigte
op". Dit woord is opgeschreven vele honderden jaren geleden, maar wat
er in staat, is nog altijd even waar. De sprinkhaan, het meest gevreesde
insect van het Oosten doet nog altijd zijn verschrikkelijk veiwoestend
werk.

In de herfst, even voor de winter-
regens, legt moeder sprinkhaan
haar eieren. Vroeg in de lente wor-
den dit larven en later apringende
insecten, die de meeste schade aan-
richten.

De sprinkhaan is afkomstig uit
de woestijn in Zuid-Palestina, maar
door de wind reist hij dikwijls naar
het Noorden en het Oosten. Zij ,ko-
men als grote stormen aanzetten en
verduisteren door hun aantal de he-
mel en als regenvlagen kletteren ze
tegen de huizen. Net als zandver-
stuivingen stuiven ze met de wind
mee, want daartegen zijn ze mach-
teloos. En hun komst is al even ver-
nietigend als een tropische storm.

Overdag vliegen ze, en 's avonds
gaan ze eten. De flikkering van hun
glanzende vleugels geeft hun, wan-
neer ze in grote getale vliegen, het
voorkomen van een sneeuwbui.
Wanneer de avond gaat vallen, la-
ten ze zich op de takken der bomen
neer in zo grote getale, dat die dik-
wijls afbreken onder hun gewicht.
In luttele uren is de hele streek
kaalgegeten en soms laten ze de
bast niet eens aan de bomen. Ze
gaan door tot de nachtnevels hen
verhinderen, en dan wachten ze tot
de volgende morgen. Dan gaan ze
uit op nieuwe veroveringen.

We kunnen ons een voorstelling
maken van het aantal insecten dat
tegelijkertijd komt. In 1865 waren
ze in het dorpje Nazareth zo talrijk
dat de inwoners het in hun huizen
niet konden uithouden en op straat
moesten bivakkeren. En in 1881
doodden de bewoners van Cyprus
tweehonderdvijftig ton sprinkhanen,
in iedere ton zaten er meer dan ne-
gentig miljoen.

Er bestaat geen afdoend middel
tegen. Nu nog altijd proberen de
mensen door lawaai hen schrik aan
te jagen. Als ze in 't gezicht ko-
men, gaan de bewoners naar buiten,
slaan op ijzeren potten, schieten en
steken vuurwerk af. Zo iets als bij
ons op Oudejaarsavond. De sprink-
hanen houden niet van lawaai en
soms laten ze zich verjagen naar
rustiger plaatsen. Maar waar ze
zich eenmaal neerlaten, daar blijven
ze de hele nacht. De inlanders pro-
beren dan maar er zo veel mogelijk
te pakken. Die verdrinken ze of
begraven ze in inderhaast gegraven
kuilen.

Gedurende die nachtverblijven
legt de sprinkhaan haar eieren in

Daar kunt u heen
Monopole

Dinsdag 3 juni, 8 u.: film Schwarz-
wald melodie.

Woensdag J/ juni, 8 uur: idem.
Donderdag S juni, 8 uw: film „De

onvergetelijke melodie".
Zondagmiddag l juni, 2.30 uur: ma-

tinée met de film „Woody-Wood-
becker festival".

Hotel Bouwes

Dagelijks 8 uur: Het orkest van
Jack Greci.
Zondags matinee.

Stadsschouwburg, Haarlem

Dinsdag 3 juni, 8 uur: Demonstra-
tie n.a.v. eindexamen der toneel-
school. '

een soort zakje bij honderd tege-
lijk in spleten en holletjes. Daar lig-
gen ze lekker warm de hele winter
door. Dan komen ze uit, er zijn
eerst insecten die kruipen, dan
springen en daarna vliegen. Voor ze
weggaan laten ze het land zo kaal
en dor achter alsof er een bos-
brand over was gegaan.

Na een &prinkhanenplaag in de
herfst eist de regering van verschil-
lende staten van iedere boer, dat hij
een bepaald aantal eierzakjes van
de sprinkhaan verzamelt en inle-
vert.

Er is evenwel nog een andere re-
den, waarom de bevolking- de vol-
wassen sprinkhaan pobeert buit te
maken. Ze zijn namelijk eetbaar.

De hedendaagse Arabieren roos-
teren ze ook nog steeds, en soms
bakken ze ze in meel als een soort
appelbeignets. Een delicatesse zijn
ze voor de Arabieren, ontdaan van
hun vleugels en poten en opgediend
in gesmolten boter.

Voor de waterputten zijn de
sprinkhanen van even weinig nut
als voor de akkers. De larven ko-
men dikwijls in grote getale in de
waterputten terecht, waar ze ver-
drinken, en de bronnen verstoppen.
Over het algemeen verfoeien ze wa-
ter, omdat dat hun vleugels zwaar
maakt en hen dus verhindert te vlie-
gen. Toch drijft de wind waartegen
ze machteloos zijn, hen dikwijls in
stromen plassen, waarin ze redde-
loos omkomen.

O
B.z.a. hotel-cat'é-restaurant
KELLNER seizoenbetr. of
ambulant. Br, ur. 4101
bur. Zandv. Courant.

Gevr. Kostverlorenstr. or
Kostverl.park VRIJ HUIS
plm. 5 kmrs, taadk., etc.
Br. nr. 4102 bur. Z. Crt.

ZOMERHUISJE te huur
voor klein gezin alleen
om te slapen. Tel. 2032.

NET MEISJE gevr. m gez.
m. 2 kind. v. hele of halve
dg. Mevr. Roos, Tjerk Hid-
desstraat 2 flat 6. Tel.3056

WEGGELOPEN: blauw-
grijs KATERTJE. Tegen
bel. ter. te bez. Oostei-
parkstraat 64, tel. 2101.

Gevr. GEM. KAMERS m.
vr. keuk. v. 3 pers. v. 2e
helft Juni of Ie helft juli,
dicht bij zee. Vogel. Wil-
lem de Zwijgerlaan 122-III
Amsterdam.

KINDERWAGEN m. veel
chroom, compl. m. kap en
matrasje te koop, z.g.a.n.
prijs ƒ 55,—. Duinweg 29,
telefoon 2921.

GEVR. HULP in de huish.
voor direct, intern of ex-
tern. Kuijk, Zandvoortse-
laan 26.

TE KOOP te bouwen VIL-
LA aan Gort v.d. Linden-
straat bev. zitk., keuk., 3
sl.k., douchecel, zolder, ga-
rage, fl. tuin. Koops. vrij-
bl. ƒ 36.250. Mak. J. Boo-
gaard jr., tel. 2210.

KIPPENH. v. 12 kippen te
koop, zeer mooi. vrijw. on-
gebr. Duinweg 29, tel. 2921

BEREIK
ZANDVOORTS
PUBLIEK
met advertenties
in de

ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg l, Telef. 2135

CUSTARD
reclame

Bij aankoop van f5 . - De Gruyter - artikelen

een pak Custard
of Choc. vlapoeder

voor halve prijs
Bij elke aankoop van

een pak vermicellisoep

TIEN
BOUILLONBLOKJES

VOOR 10 CENT

Bij elke aankoop van
twee pakjes Super, Fijnste

of Tafelmargarine
of zuiver gesmolten vet

EEN PICNICREEP
VOOR 10 CENT

geldig tot en met 10 juni 1958

deGruyter
DE KOFFIE- EN THEEZAAK

S8O604

R.K. kerk in Noord
Het r.k. kerkbestuur van de paro-
chie St. Agatha overweegt'de bouw
van een nieuwe kerk in het uithrei-
dingsplan noord-oost van onze ge-
meente.

Trekkerskamp ,Sandevoerde'
Het door de stichting Kennemer

Sportpark binnenkort in gebruik te
nemen trekkerskamp zal de naam
„Sandevoerde" dragen. Het kamp
ligt aan de Kennemerweg.

Sport en spel
Tafeltennisclub „Shot"
In de competitie om de wisselbeker
tussen de plaatselijke clubs „Coro-
dex", „Shot" en „T.Z.B.", wist Shot
l beslag te leggen op de eerste
plaats. De laatste kwam hierdoor
voor een jaar in het bezit van de
wisselbeker.

Door „Shot" werden de afgelopen
weken clubkampioenschappen geor-
ganiseerd. Finalisten bij de dames
waren mej. E. Erossois en mej. L.
Looman. Bij de heren waren dit M.
Looman en G. Pols.

De winnaars in deze kampioen-
schappen van 1958 werden mej. E.
Brossois en M. Looman. Beiden ont-
vingen een fraaie herinnering.

Duivensport
De p.v. „Pleines" hield een wed-
vlucht vanaf Chauny, afstand 324
km. Gelost om 6 uur 30 min., arri-
veerde de eerste duif om 10 u. 34.

Th. v.d. Meulen l, 12.
J. Schrander 2, 18.
K. Driehuizen 3, 4, 15.
J. de Leeuw 5, 6, 17.
J. Donker 7, 10.
G. Driehuizen 8, 13.
Corn. Koper 9, 21.
H. Lansdorp 11, 20.
A. H. Daane 16.
C. Visser 19.

Zandvoorfse Korfbalclub
De Zandvoortse Korfbalclub nam j.l.
zondag deel met 'n twaalftal aan de
strijd om de Stadseditie-beker. De
wedstrijden werden gehouden op de
terreinen van het sportpark Duin-
tjesveld. De deelnemende eerste
klasseclubs waren — behalve ZKC
— Sport Vereent, Haarlem, DSV,
Nieuw Flora en Oosterkwartier.
ZKC presteerde het tegen de kam-

pioen van de eerste klasse met 1-0
te winnen door een fraaie worp van
Rudi Bisenberger.

Tegen Haarlem ging de Zand-
voortse ploeg met 3-0 ten onder.
Drie clubs, te weten Oosterkwartier,
Haarlem en ZKC eindigden gelijk,
zodat strafworpen ook bij deze wed-
strijden weer de beslissing moesten
brengen. ZKC werd hierbij uitge-
schakeld.

Damnieuws
Donderdagavond, 29 mei j.l. werden
de nieuwe bekerhouder en kampi-
oen in klasse A, de heer O. van Dijk
en de kampioen in klasse B, de heer
J. Schuiten door de leden gelukge-
wenst. Na de felicitaties speelde de
heer O. van Dijk een simultaan-
scéance aan 15 borden tegen leden
van de Zandvoortse damclub. Hij
won 6 partijen, speelde aan 8 bor-
den remise en verloor zijn partij
van de voorz., de hr C. Draijer Sr.

Nieuw viaduct

De ANWB verneemt dat de nieuwe
rijksweg Velsertunnel-Uitgeest tot
omstreeks l september gestremd zal
zijn voor vrachtwagens met een ho-
ge lading. In verband met de bouw
van een viaduct over deze weg, op
de kruising «met 'de weg Heemskerk-
Zaanstreek, i is 'de doorrijhoogte
voorlopig beperkt tot 3,35 m.
Verkeersborden langs de toegangs-
wegen verwijzen naar de oude rou-
tes Beverwijk-Uitgeest en Bever-
wijk-Limmen.

Eerste vissers in vijver
t' Visseizoen werd deze week officieel
geopend met een wedstrijd die de
hengelclub „De vijver" maandag-
ochtend organiseerde. De wedstrijd
duurde van 6 tot 9 uur en er werd
door 26 leden aan deelgenomen.

Na afloop werden de hengelaars
toegesproken door burgemeester Mr
H. M. van Fenema.

De uitslag luidde: De Wit "40;
hoofdinspecteur Huijsman 27; Wil-
lemse 26, B. Paap 23, Pols 20, Gats-
ma 19; de Kruijff 18; van Huffelen
17, Trappel 17, Rietdijk 14; Waar-
denberg 13; inspecteur Douma 13;
Popkema 12; Kuvener 11, Zijp 10,
Bier 9; Plat je 9; Bisenberger 8;
van der Zeijs 7; v. Akooy 6; Boom
6; Kerkman 5; Post 4; Stouthamer
2; E. Paap 2 en Cordes 0. De groot-
ste „vis" van 17 cm werd door de
heer Willemse gevangen.

De burgemeester reikte aan elke
deelnemer een prijs uit.

Duinbrandje snel bedwongen
Maandagmiddag werd de brandweer
omstreeks half drie gealarmeerd
voor een duinbrand langs de Wes-
terduinweg. Binnen enkele minuten
was men gearriveerd waarna hec
vuur snel werd geblust. Een halve
hectare beplanting ging echter ver-
loren.-

Dorp zonder stroom
Vanmorgen viel om ongeveer kwart
voor elf tengevolge van een storing
in een hoogspanningskabel de
stroomlevering in Zandvoort uit.

Het herstel van de kabel nam on-
geveer drie kwartier in beslag.

Juniors gingen niet te water
De demonstratietocht van de Fly-

ing Juniors die j.l. zondag voor onze
kust zou worden gehouden, heeft
geen doorgang gevonden. De orga-
nisatoren waren in het midden vai
de vorige week van mening dat de
temperatuur van het waler nog 'c
koud was en dat een onvrij wil'IR;
bad voor de deelnemers kwalijke ge"-
volgen zou kunnen hebban.

Het is echter anders uitgevallen
dan werd verwacht, de z,e« VTas dra-
gelijk van tempe'-atuur en l'et was
prachtig zeilweer. M<;n heef'c thans
besloten de demonsrrnUa op een na-
der te bepalen -Idtum in het hoog-
seizoen te houden.

Meer gespaard
Aan het postkantoor te Zandvoort

werd gedurende de maand mei 1958
ingelegd ƒ 112187,78, verdeeld over
682 handelingen; en terugbetaald
ƒ 66275,69 verdeeld over 430 hande-
lingen. Het aantal nieuwe boekjes
bedroeg 17.

Scheer-
apparaten
PHILISHAVE i 39,75

l 52,50
BRAUN ƒ 34,75

\ 59,75
REMINGTON j 59,75

( 98,50

Henk Schuilenburg
Gr. Krocht 5-7, tel. 2074

Belangrijke

meubilaire veiling
op donderdag 5 juni

's morgens 10 uur
KIJKDAG, morgen, woensdag 4 ju-
ni van 2-9 uur Veilinggebouw „De
witte zwaan", Dorpsplein 2, tel. 2164

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
2345 Gemeente Secretarie
2069 Begrafenis- en crematie-onder-

iiemSng- J. de Roode, Kerkstr.la
2424 Autobedrüven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvê,

Grote Krocht 17.
3283 Autorüschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3135 Zandvoortse Courant, Gertcn-
•bachs Drukkerij, Achterweg '!•
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Cross in regen in wind
Motorrijders werden zandruiters

Een half uur na de start van de nationale motor-cross om het kam-
pioenschap van Noordholland, die j.l. zondagmiddag op het duinter-
rein binnen het circuit weid gehouden, barstte het uitspansel boven de
renners en de toeschouwers in snikken uit en overspoelde het teirem
met haar tranen.
Een felle zuidwester completeerde het naargeestige beeld van door-
weekte duintoppen en veranderde demotorruiteis in een ommezien tot
zandruiters.

Het leek wel of de elementen een
"verbond hadden gesloten met het
landschap om de strijd aan te bin-
den tegen het geweld dei- motoren,
die de gtond onder hun wielen wég-
zogen en de flora omploegden.

De supporters capituleerden het
eerst. Doornat en van alle kanten
door de wind bezocht, verlieten ve-
len voor de afloop van de motor-
cross het terrein.

De strijd om het kampioenschap
van Noordholland werd voorafge-
gaan door twee junioren wedstrij-
den. De eerste serie tot 175 cc werd
na een spannend gevecht gewonnen
door G. Buhre uit Amsterdam op
een DKW. E. Hartgers uit Apel-
doorn op Macio bracht de tweede
seiie Qp zijn naam.

In de finale verschenen 24 rijders
aan de start. Direct na het vallen
van de startvlag verdrongen de lij-
ders elkaar op een nauw zandpad
dat in de route was opgenomen.

Ook hiei liet de hoofdstad zich
gelden. De Amsterdammer J. Mar-
kus op Maico, die in de eerste se-
rie op de vierde plaats was geëin-
digd, finishte onbedreigd. G. R.
Kreijne uit Hoogland, eveneens op
Maico, werd tweede.

De juniorenwedstrijd tot 500 cc
over 8 ronden (ongeveer 19,6 km)
was niet oninteressant. Piet Dirks
uit Eindhoven op een ESA en Kees
Kalmthout uit Hoofddorp met -een
Velocette gaven elkaar "geen duim-
breed toe. Beide rivalen reden af-
wisselend aan de kop en de beslis-
sing viel pas op het laatste ogen-
blik. De Eindhovenaar ging toen
met een voorsprong van bijna 200
meter als eerste over de eindstreep.
A. de Groot op een AJS bezette de
derde plaats achter Kalmthout.

Hierna werd het kampioenschap
van Noordholland voor senioren tot
250 cc over tien ronden (ongeveer
27 km) verreden. De in Zandvoort
woonachtige Bob Bakker was een
der deelnemers aan deze race; hij
werd echter kort na de start ge-
dwongen de strijd te staken door
kabelpech.

De ontmoeting gaf een fel duel te
zien tussen Rudi Boom uit Amster-
dam op een Adler, en A. Colijn uit
Aalsmeer op een Jawa. Boom lag
twee ronden lang aan de kop, maar
moest zijn leidersplaats in de derde
ronde delen met Colijn. Hierna ver-
loor Boom enig terrein, maar in de
zesde ronde nam hij het initiatief
weer over. Colijn zette direct de
achtervolging in en kwam in de ne-
gende ronde als eerste door.
Hij werd tenslotte onbedreigd win-
naar nadat Boom een kilometer
voor de finish kwam te vallen. Maar
ondanks deze tegenslag ging Boom

Laatste openbare les
.Het is van het OSS-bestuur een
goede gedachte geweest om de ou-
ders kennis te laten maken met het
werken van hun kinderen op de les.

Reeds tweemaal in dit seizoen
werd aan ouders en familieleden ge-
toond hoe met de leden op de lessen
wordt omgegaan en hoe de lichaams
oefeningen worden uitgevoerd. Ook
zaterdag j.l. vond in de gymnastiek-
zaal van de Wilhelminaschool onder
flinke belangstelling, de derde, tc-
vens laatste openbare les van dit
seizoen plaats.

Het jeugdbestuur, dat nu ook de
organisatie verzorgde, heette bij
monde van zijn voorzitter, Kees
Aay, de aanwezigen welkom.

Na een uitvoerige toelichting op
de wijze van werken door leider Ja-
german werd de les met ruim 40
meisjes begonnen.
Een z.g. .aftikspel' op en om de ban-
ken bracht de meisjes reeds dade-
lijk in actie. Hierna volgde een oefe-
ning met tennisballen. Besloten
werd met lichte oefeningen aan ver-
schillende toestellen.

Drie dames en twee heren demon-
streerden vervolgens op zeer vor-
dienstelijke wijze aan de ringen en
op de langemat.

Voorzitter J. H. B. Brink sloot de
middag en bracht onder luid ap-
plaus dank aan alle medewerken-
den.

,och nog met een flinke voorspiong
als tweede over de eindstreep vóói
M. de Haas uit Voorburg, die dei do
werd.

De strijd tussen do semoieii tot
500 cc over twaalf ronden (ongeveüi
32,4 km) werd door de liefhebbers
van de cross als de hoofdschotel van
de middag beschouwd.

Veertien rijders reden hici weg
in een warreling van duinzancl,
tielmsprieten en regen.

Broer Dirks uit Eindhoven met
een BSA nam resoluut de leiding
om deze niet meer af te staan.

Hij werd op het'wiel gevolgd door
J. Th. Witberg uit Monster op een
Velocette. Deze zag echter geen
kans om het verschil van honderd
meter met Witberg te verkleinen.
Hartelman uit Hengelo (G.) reed
een tijdlang met één schokbreker.
Hij moest tenslotte opgeven. De der-
de plaats was voor W. J. van dei'
Elzen uit Gemert — de winnaar
van vorig jaar — op een Matchless.
Hierna volgden J. C. van Heuke-
lom uit Hilversum op een Velocette
en J. L. Tuin uit Amsterdam met
een B.S.A.

Deze race bracht tevens het einde
van de wedstrijd en renners en pu-
bliek verdwenen als schimmen \Taii
het veld.

Regen en wind hadden h^t. laatste
woord en bedekten de wonclcn van
het duin. J.G.I.'.

Raadsleden polsten elkaar
In september komt de nieuwe ge-
meenteraad voor de eersta maal in
openbare zitting bijeen. Onofficieel
zijn de leden j.l. donderdagavond in
het raadhuis al tezamen gekomen
om van gedachten te wisselen over
de a.s. wethoudersbenoeming.

Deze bijeenkomst was tot stand
gekomen op initiatief van wethou-,
der Kerkman (p.v.d.a.). '

Tijdens deze oriënterende bespre-
kingen werd van verschillende kan-
ten de wens geuk het aantal wer-
houderszetels van twee op dnc te
brengen. Er is echter een bepaling
in de gemeentewet opgenomen,
waarbij een gemeente beneden de
twintigduizend inwoners ..lechts on-
der bijzondere omstandigheden een
derde wethouderszetel woi cit touge-
staan.

Of Zandvoort voldoende klemipen-
do argumenten ter tafel woel tr>
brengen om voor deze uitwijktnoge-
lijkheid in de wet in aanmerking te
kunnen komen, roept echter 'n groot
vraagteken op. Uiteraard zijn tij-
den.s deze informatieve bijeenkomst
waarbij de fracties elkaar hebban
gepolst over do portefeuilleverdeling
in het college, geen bindende be-
sluiten genomen.

J. Haan f
In een ziekenhuis te Haarlem is m
de nacht van zondag op maandag
na een vrij langdurige ziekte over-
leden de heer J. Haan, oud-directeur
van het postkantoor te Zandvoort.
Hij bereikte de- leeftijd van 78 jaar

De heer Haan heeft vele jaren als
postambtenaar in de badplaats ge-
werkt. Op 16 april 1939 werd hij be-
noemd tot directeur. De heer Haan
ging op 31 mei 1945 met pensioen
De heer Haan was in de gemeente
een geziene figuur. Hij maakte deel
uit van de filmkeuringcommissie en
van de commissie tot wering van
het schoolverzuim. De teraardebe-
stelling heeft a.s. donderdagmiddag
om 2 uur plaats.

Nieuwe post in gebruik
Het in 1957 genomen besluit van de

iandvoortse gemeenteraad om gel-
den te voteren voor de verplaatsing
van de reddingspost „Ernst Brok-
neier" en het herstellen van de red-
dingspost „Piet Oud" werd in het
begin van dit jaar door het college
van Ged. Staten goedgekeurd.

Dat dit geld goed besteed is bleek
uit de geheel gerestaureerde post
,Piet Oud", die j.l. zondag door de

Zandvoortse Reddingsbrigade in ge-
Druik werd genomen. De dienst van
P.W. heeft dit gebouwtje als nieuw
opgeleverd. De wanden werden te-
;en het inslaan van vocht beveiligd,

er kwam een nieuw plafond en een
trap naar het strand. Het interieur
en exterieur werden geschilderd en
het geheel gecompleteerd met een
nieuw dak.
J.l. zondagochtend begon de brigade
haar zomerwerk in de nieuwe post.

De werkzaamheden aan de post
„Ernst Brokmeier" vorderen ge-
staag. Men verwacht dat over en-
kele weken ook dit houten gebouw
officieel in gebruik genomen kan
worden. Thans worden de vrijwilli-
gers in een consumptietent onderge-
bracht.

Tevens werd in gebruik genomen
de nieuwe plasticvlet, welke door
het hoofdbestuur van de Kon. Ned.
Bond tot het redden van drenkelin-
gen aan de Zandvoortse Reddings-
brigade ter beschikking is gesteld.
De Z.R.B, beschikt momenteel over
vijf vletten en drie motoren, zodat
thans over een keten van veiligheids
materiaal wordt beschikt. Het be-
stuur heeft echter nog verschillende

Clara-stichting
De Clara-stichting aan de Kost-

verlorenstraat zal op l september
in gebruik genomen worden voor

de verpleging van geestelijk ge-
stoorde bejaarden

25-e taettand mi, dalen,
Beier weer op Icomsl

Wel, vrienden, verleden week mocht
ik zeggen: de wereld is een schouw-
toneel, vandaag moet ik er aan toe-
voegen dat ik de wereld vrij beroerd
vind. Ik zal U eens wat vertellen.
Kom niet bij me aan met de mede-
deling dat de wereld zo best is en
dat de mensen niet deugen. Van
dergelijk woord-gegoochel houd ik
niet. Heus, de wereld is bar slecht,
want tenslotte zijn de mensen niet
verantwoordelijk voor het weer van
eergisteren, een zondag, die onze
Stoeleman in zijn hemd liet staan
en die van de inwoners en de gas-
ten van ons schattig pareltje een
hoopje kwijnende naargeestelingen
heeft gemaakt. Als ik niet oppas,
ga ik er onder door. En omdat de
mensen doorgaans wel goed willen
en — als de zon schijnt — optimis-
tisch durven te zijn, neem ik aan
dat er iets aan de wereld mankeert.
Het bier-weerbericht was weer best
en het sprak zelfs van enige zonni-
ge uren, als ik mij niet vergis, maar
de werkelijkheid was zo druilerig
als 't maar zijn kon. Wat heeft men
met ons voor, vrienden? Ik wil dat
wel eens weten.

's Zomers dient een mens zich te
ontspannen en moet hij niet in de
nesten zitten over het weer. Zeker,
je wil wel eens wat anders. Dat
heeft ons gemeentebestuur ook goed
gezien: men vergadert niet in do
maand juni. Waarschijnlijk houdt
dit verband met de slechte beurt,
die mevrouw en de heren bij de
meisjes en jongens van mijnheei
Koerselman hebben gemaakt. In ju-
li is deze verschutting al weer vcr-
geten. Het doet me — midden in do
ellende — overigens genoegen dut
mevrouw Mol-van Bellen vcrster-
king heeft gekregen, ofschoon zij de
richting van waar de hulp komt,
niet met onvermengd plezier zal be-
kijken. Wij spreken binnenkort van
„de dames en de heren", hetgeen
lang niet zo prettig klinkt als „mo-
vrouw en de heren". U ziet het:
ook ik moet me omschakelen en me
aanpassen aan de nieuwe vcrhoudin-
gen. Het zal me zwaar vallen, maar
ik wil met de meeste nadruk ver-
klaren dat ik geenszins rancuneus
gestemd ben ten opzichte van mevr.
Stemler-Tjaden. Integendeel, ik
juich de aanwezigheid van dames
in 't bestuursapparaat van de pa-
rel ten zeerste toe. Dat 't me zwaar
valt, is het gevolg van overwcgin-

gen van niet-persoonlijke aarci. (Tk
was zo gewend aan de ene mevrouw
en ik ben bang dat „dit andero" mij
uit m'n evenwicht brsn^U.

Zo'n zondag nu, die het afschuvve-
lijke van deze wereld zo sroed doet
uitkomen, is natuurlijk bijzonder
geschikt om je in vevwarnng te
brengen. _ -

Ik ben benieuwd of het gemoon-
tebestuur-van-straks een passend
antwoord weet op de vraag- Hoe
vermaken wij de mensen als het
weer ons in de steek laat? Efn
vraag, die al in verschillende toor>-
aarden en in diverse variaties is se-
steld, maar waarop het antwoord
nog steeds niet afdoende gege/en is.
Het bierweerbericht in de vrijdagse
dagbladen heeft ook al niet voor
juichstemming kwekende weersom-
standigheden kunnen zorgen. En clit
doet een mens twijfelen in 3e oer-
ste plaats aan zichzelf en uiteinde-
lijk aan alles.

En nu beweren de mensen van De
Bilt weer (een geheel ander team
trouwens als de technici van de bier
meteorologen) dat het in de naaste
toekomst beter gaat worden. Ik ge-
loof daar niet zo direct in. Ik moet
het eerst zien. Een lichtpunt in de
sombere situatie zijn de wereld-

kampioenschappen voetbal in Zwe-
den. Als wij verstoken blijven van
een raadsvergadering, van mooi
weer en van andere dingen, die on t
blij maken, kunnen wij altijd nog
deze maand de voetbal zien roller
en horen, hoe anderen die bal zien
rollen. Televisie en radio ziiten niet
stil Je moet er niet aan denken
dat deze lieden eens zouden gezegd
hebben: deze maand geen uitzendin-
gen! Zeker .vrienden, een verschrik-
kelijke gedachte. Waar moesten we
dan heen met onze portie enetgie
die drie dagen zon in juni ons net
hadden bijgebracht? En hóe wordl
daar in Zweden gevoetbald! Hart-
veroverend vind ik het dat de Bra-
zilianen een leger van medische spe-
cialisten hebben meegebracht. ;vtoes-
ten ze hier ook eens doen. De stun-
tels van de KNVB moesten er ee
wat tegen aan smijten on niet zo
krenterig zijn met psychiaters. Het
Braziliaanse elftal heeft er een, die
'n hele therapie voor over de kook ge-
raakte jongens heeft samengesteld
Een opwindende geste, die me ach-
teraf toch weer wat zwartgallig
doet zijn. Want ik heb nie'. vee
hoop voor onze dappere oranje-elf...
De jongens van Elek Schwarz wer-
den niet eens toegelaten tot Zweden
Het moderne voetbal gaat aan ons
voorbij wij passen altijd nog
maar de verouderde sliding toe.
Bah, wat een wereld, vrienden, on-
danks bier-weerberichten, Brazili-
aanse psychiaters en een raadsvji-
gaderingloze maand juni.

BART J E

„Waar gaat U heen in uw raadsvacantie?"

wensen, die verwezenlijkt kunnen
worden indien meerdere inwoners
zich als lid of donateut zouden op-
geven. Het adres is Dr. Gerkestraut
89 rood.

Veertig jaar bij p.w.
Ter gelegenheid van zijn veeitig ja-
rig dienstverband bij de dienst van
p.w. werc. j.l. vrijdag de heer C.
Zwemmer dooi- zijn collega's en
chefs gehuldigd.

Hij werd toegesproken door de cli-
recteur van de dienst, de heer M.
Deutekom, die de jubilaris namens
t - afwezige - gemeentebestuur een
enveloppe met inhoud overhandigde
en namens de dienst een polshorloge.
Namens 't personeel ontving de heer
Zwemmer een vulpenhouder en pot-
,ood en zijn echtgenote bloemen.

De heer F. de Jong sprak als
voorzitter van de plaatselijke afde-
ling van de Algemene Bond van
Ambtenaren. De voorzitter liet zijn
woorden vergezeld gaan van een
portefeuille en een doos bonbons.

Na hem voerde de heer F. Ko-
per het woord. De jubilaris dankte
voor de grote belangstelling bij zijn
jubileumviering en de fraaie ge-
schenken.

Tien deelnemers geslaagd
Donderdagavond werden in hotel
Keur E.H.B.O.-examens afgenomen •
door dr. J. M. Segaar uit Haarlem.
Tien van de veertien deelnemers aan
de cursus, leden van 't Rode Kruis
en de Zandvoortse Reddingsbrigade,
behaalden het diploma.

Bij de dames waren het: A. Paap-
Paap, D. Paap, M. P. Vonk, M. C.
Vonk, J. B. van Honschooten-Ver-
wer, C. E. Hermarij en bij de heren
A. C. van Dijk, H. Bos, J. E. Jan-
sen en C. Heemskerk.

Na afloop werden do deelnemers
door dokter Segaar toegesproken.
De leiders van de cursus, dokter P.
Flieringa en de-heer A. Loos,_ ont-
vingen als dank voor de lusse.n een
herinnering.

Burgemeester De Bruijn
overleden
Zaterdagmiddag is op 56-jarige leef-
tijd overleden de heer J. de Bruin,
burgemeester van Rheden, lid van
de Provinciale Staten van Geldei-
land en algemeen voorzitter van de
Nederlandse Vereniging vooi drank-
bestrijding.

De heer de Bruin begon in 1920
zijn loopbaan als klerk bij de ge-
meente Leeuwarden, werd in 1925
adjunct-commies op de 'r i v i n ' ï - I e
Griffie en in 1931 in Zandvoort als
hoofdcommies ter gemeente-secreta-
ric aangesteld.

De heer de Bruin was in de bad-
plaats snel ingeburgerd. Aan do
sympathieke contacten met de heer
de Bruin hebben velen in Zandvoort
nog een goede herinnering.

In 1935 volgde zijn benoeming tot
gemeente-secretaris van Opsterland,
m 1940 van Zutfen en in 1946 van
Enschede. In 1950 werd hij tot bur-
gemeester van Rheden benoemd.

Woodbrook«rs in de zomer
Ook voor deze zomer heeft de Ar-
beidersgcmeenschap der Woodbroo-
kers weer een gevarieerd program-
ma van cursussen georganiseerd.

In Bentveld vindt van 26 juli tot
2 augustus een bezinningsbijeen-
komst plaats over het thema „Kri-
sis und Hoffnung der gegenwa.ru-
gen Welt", waaraan ook een aantal
Zwitsers deelneemt.

Van 2 tot 9 augustus komt het
onderwerp „Verkenningen in de
Europese cultuur" aan de orde. Van
9 tot 16 augustus volgt een cursus
rond de hedendaagse kunst onde»'
het motto „Kunst als onthulling van
modern levensbesef", terwijl in de
laatste zomercursus van 16 tot 23
augustus aandacht wordt besteed
aan „Bedreigde menselijkheid". De
laatste drie cursussen staan vooral
in het teken van de vacantie.

Zeepost '
Argentinië:

s.s. Highland Princess, 10 juni.
Australië: s.s. Himalaya, 16 juni.
Brazilië:

s.s. Highland Princess, 10 juni.
m.s. Eemland, 16 juni.

Canada: s.s. Rijndam, 10 juni.
s.s. Zuiderkruis, 14 juni.

Chili: via New York, 11 juni.
Indonesië: m.s. Bantam, 12 juni.
Ned. Nw. Guinea: m.s. Bintang,

26 juni.
Nw. Zeeland: via Engeland, 13 juni.
Suriname: m.s. Berlin, 12 juni.
Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:

m.s. Winchester Castle, 14 juni.
Brits Oost Afrika:

s.s. La Bourdonnais, 14 juni.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

BEKENDMAKING
Stortplaatsen voor huisvuil en voor

afvalstoffen van bowimoerfcen
De directeur van de dienst der pu-
blieke werken te Zandvoort maakt
bekend dat huisvuil en andere afval-
stoffen, uitgezonderd zand en puin,
voorzover deze stoffen niet met de
geregelde ophaaldienst kunnen wn--
den afgevoerd, gestort kunnen woi-
den in de daartoe opgestelde jpcor
wagen in het overlaadstation aan de
Van Lennepweg, tegen betaling van
het daarvoor in de precariovei orde-
ning 1954 vastgestelde tarief.

Op de stortplaats aan de oostzijde:
van het grote parkeerterrein acluer
de Brederodestraat mag uitsluitend
zand en puin worden gestort, uit-
gegonderd alle andere afvalstoffen.
Dringend wordt verzocht de aanwe-
zige strook van rijplaten vrij te
houden en steeds aan het eind van
deze strook te storten.

De directeur van de dienst «Ier
publieke werken,

M. DEUTEKOlvl.

J. F- Zwerver
Arts

Julianaweg la
Vrijdag 13 juni
Zaterdag 14 juni
Zondag 15 juni

Afwezig
WONINGRUIL,

Am sterdam-Zandvoort
Aangeb. 2e bovenh. (geen
bovenburen), bev. 3 kmrs,
gr. keuk., hall, badk., zol-
derk., gr. plat. Rokin b.d.
Dam. Br. nr. 4301 bur. v.d.
Zandvoortse Courant.

VACANTIERUIL,
Echtp. plm. 60 j. vraagt
woningruil m. Zanclvooit
plm. aug., of kamers met
gebr. v. keuk. Bilderdijk-
laan 54, Hilversum.

Ouder echtpaar zoekt gest.
KAMERS met keuken,
perman, v.a. 15 sept. 1958.
Br. met huur-opg. ond. nr.
nr. 4303 bur. Zandv. Cour.

Flink net MEISJE b. z. a.
voor seizoenwerk of win-
kel. Br. Rademaker, Von-
delweg 268, Haarlem.

Meisje heeft nog 2 ochten-
de vrij om i.d. HUISHOU-
DING TE HELPEN. Dins-
dags-donderd. tot 12 u. Br.
nr. 4302 bur. Z. Crt.

Net MEISJE gevr. v. hele
of halve dagen in gez. met
2 kind. Mevr. Roos, Tjerk
Hiddesstr..2 «at 6, tel. 3056
Gevr. 2e hands KINDER-
WAGEN. Zweep, Kostver-
lorenstraat 31, tel. 3103.

Ter overn. aangeb. wit
TUINAMEUBLEMENT m.
kussens. Parnassialaan 15,
Bentveld.
KINDERWAGEN te koop.
Opvouwb., zeer mooi.
Duinweg 29, tel. 2921.

"->• TOESTEL

Henk Schuilenburg
Gr. Krocht 5-7 Telef. 2974
Ook draagbare

BATTERIJ RADIO'S
voor strand en overal el-
ders.

Gertenbachs Drukkerij
verzorgt al uw

FAMILIE
DRUKWERK

als:
Geboortekaartjes
Verlovingskaartjes
Ondertrouwcirculaires
Visitekaartjes
Rouwcirculaires
Dankbetuigingskaarten

Achterweg l
telefoon 2135'

Heden nam God tot Zich, mijn
innig geliefde man en onze
onvergetelijke vader, behuwd-
en grootvader

JACOB HAAN
oud-direkteur der P.T.T.

in de ouderdom van 78 jaar.
Zandvoort:

F. M. H. Haan-Buckmann
Bergen op Zoom:

J. Bruinsma-Haan
Zandvoort:

H. Th. C. Haan
Leiden:
Da H. J. A. Haan

A. E. Haan-Bruins
en. kleinkinderen.

Zandvoort, 9 juni 1958
Hogeweg 44
De rouwdienst zal gehouden
worden op donderdag 12 juni
a.s., te 12 uur, in de Evange-
lisch Luthersche Kerk, Witte
Heerenstr.22, Haarlem, waar-
na de teraardebestelling zal
plaatsvinden te 14 uur, op de
Algemene Begraafplaats te
Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren,
na afloop van de dienst, in de
consistoriekamer.

Op 7 juni j.l. ging tot onze diepe droefheid van ons heen, op de
leeftijd van 83 jaar, mijn geliefde zuster, onze lieve tante

Johanxta Elisabeth Philippine Posthuma-Dólleman
Zandvoort: J. C. Diemer Kool-Dólleman

Brussel: M. L. Sherbatof f-Diemer Kool
G. Sherbatoff

Rotterdam: H. L. van Schaadenburg-Diemer Kool
C. J. van Schaadenburg

Daar kunt u heen
Monopole

filmDinsdag 10 junij Half aclit:
„Gejaagd door de wind".

Woensdag 11 en donderdag 12 juni,
8 uur: film „Als de grote liefde
komt".

Hotel Bouives

Dagelijks S uur: Het orkest van
Jack Greci.
Zondags matinee.

Donderdag en vrijdag
demonstratie
schoonheidsspecialiste

U krijgt een'GRATIS MAKE-UP en
advies.

Drogisterij BLAAUBOER
Haltestraat 46 - Telefoon 2392

Abonneert U op de
Zandvoortse Courant

Administratie:
Achterweg l, telefoon 2135

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding

3043, 3044 Politie
i

2100 Politie (alleen v. noodgevallen).

2262, Informatiebureau Vreemdelin-
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.

2345 Gemeente Secretarie

2069 Begrafenis- en. crematie-ondcr-
neming J. de Roode, Kerkslv.la

2424 Autobedrijven „Rinko",
Oranjestraat en Stationsplein.

.2231 Boekhandel v/h Esvé,
Grote Krocht 17.

3283 Autorijschool „Zandvoort",
Thorbeckestraat 17.

2G076 (02500) Garage Flmternmii
Zandvoortselaaii 365
Renault service-dealer

2135 Zandvoortsc Courant, Gertcn-
•bnchs Drukkerij, Achterweg 1.

IK HOU VAN
DE GRUTTER

omcfar /e daar altijd weet-

waar je aan toe bent.

Altijd 10% korting op alle artikelen, behalve suiker, zout en soda.
Altijd één of meer voordelige aanbiedingen, ledere week.
Altijd bij f. 5,- boodschappen het Snoepje van de Week voor f Oef.

voordeel i voordeel
tot en met
17 juni '58

Bij elke aankoop van 250 gram koffie
of 50 gram Oploskoffie

een pakje Goudmerkcacao
vaD 65 cent ^^ ^^

voor slechts 2 5 et.

een rol beschuit en
een pakje vruchtenhagel

samen 50 cent

tot en met
17 juni '58

U u

DEGRUYTER

CACAO

10% KORTING DOOR
eigen importen

eigen expeditie
eigen labrieken

eigen winkels
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Redaktie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 52 33 44

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

ZANDYODRTSE COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Afscheid van strandschap«i
Tijdens een op donderdag 12 juni gehouden vergadering heeft het be-
stuur van het Strandschap Zandvoort afscheid genomen van mr. G. C.
Spruijt, die binnenkort zal aftreden als secretaris van Amsterdam en
dientengevolge de gemeente Amsterdam niet langer meer in het strand-
schap zal vertegenwoordigen.

De burgemeester van Zandvoort,
mr. H. M. van Fenema, sprak als
voorzitter van het strandschap een
afscheidswoord waarin werd gerele-
veerd hoe de heer Spruijt een be-
langrijk aandeel heeft gehad in de
voorbereidende werkzaamheden.wel-
ke in 1947 tot oprichting van het
strandschap hebben geleid. Mr.
Spruijt heeft in het bestuur van de
aanvang af de gemeente Amster-
dam vertegenwoordigd.

In de ruim elf jaren van zijn be-
staan is het strandschap gekomen
tot een eigen beleid terzake van de
ordemaatregelen op het strand.
Mr. Spruijt heeft daarin een werk-
zaam aandeel gehad. In het strand-
schap voelde hij zich dan ook te-
recht de vertegenwoordiger van de
duizenden Amsterdammers, welke in
Zandvoort ontspanning zoeken.

Als blijk van waardering voor het
vele werk voor het strandschap ver-
richt bood mr. van Fenema hem een
boekwerk aan.

De oud-burgemeester van Zand-
voort, de heer H. van Alphen, die
deze vergadering als gast bijwoonde
herinnerde er aan hoe de gedach-
te aan een samenwerking op breder
niveau met betrekking tot de orde-
maatregelen op het strand tijdens
de bezettingsjaren is ontstaan en
vrijwel onmiddellijk na de bevrij-
ding concrete gestalte kreeg door
de vorming van het strandschap. Bij
deze arbeid heeft spreker veel steun
en medewerking ondervonden van
mr.- Spruijt. Spreker dankte mr.
Spruijt daarvoor en sprak daarbij
de-hoop-uit,, dRt^het strandschap zal
blijven werken in het'belang van de
gemeente Zandvoort.
Mr. Spruijt sprak hierna een dank-
woord.

Toen de heer van Alphen als bur-
gemeester van Zandvoort destijds
met hem contact zocht omtrent het
interesseren van Amsterdam bij de
zaken, het Zandvoortse strand be-
treffende, was spreker daartoe di-
rect bereid. Spreker had grote ver-
wachtingen omtrent deze inter-ge-
meentelijke samenwerking en had
daarbij o.a. gedacht aan de stich-
ting van een volkszeebadinrichting.
Het strandschap heeft echter niet
zo'n breed arbeidsterrein gekregen.
De heer Spruijt had bewondering
voor de wijze waarop burgemeester

van Alphen de vorming van het
strandschap destijds in de raad van
Zandvoort voor elkaar heeft gekrc-
gen.

Spreker was er van overtuigd, dat
het strandschap aan de naam en de
ontwikkeling van Zandvoort ten
goede is gekomen. Spreker besloot
met de wens, dat het strandschap
tot in lengte van jaren zal blijven
bestaan als een middel ter bevorde-
ring van de goede verstandhouding
van Zandvoort met de gemeenten
Amsterdam en Haarlem.

Verzoek aan luchtmachtstaf
De burgemeester van Zandvoort
heeft zich, in verband met terzake
ingekomen klachten tot de chef
luchtmachtstaf gewend met het
dringend verzoek om, met het oog
op de — vooral in de zomer — dich-
te opeenhoping van mensen in deze
gemeente en op het strand, maat-
regelen te doen treffen, opdat laag
overvliegende vliegtuigen Zand-
voorts gebied — vooral in het tijd-
vak l mei-1 oktober — zoveel als
enigszins mogelijk is mijden.

Naar de 15.000
Het aantal inwoners van Zandvoort
bedroeg op 31 mei p.l. 14.250. Op
31 januari van dit jaar telde de ge-
meente 13.854 ingezetenen, een toe-
name dus sinds het begin van 1958
met 396 personen.

Tekort aan recreatie
Onze gasten in de kou ?

In de maand augustus 1955 — dus nu bijna drie jaar geleden — wer-
den door het gemeentebestuur gegevens betreffende het z.g. „Rapport-
de Vooys" gepubliceerd. Dit rapport werd uitgebracht naar aanleiding
van een onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van Zand-
voort. Het onderzoek was in handen van het Geografisch instituut van
de rijksuniversiteit te Utrecht.

In verband met de bij het onder-
zoek behorende enquête zijn toen di-
verse „klachten en wensen" naar
voren gekomen, speciaal van de zij-
de der badgasten.

Het kan nut hebben om nu, na het
verstrijken van drie jaren, enkele
•der—gedane • suggestieve en klachten
in herinnering te brengen en ze te
confronteren met de op 17 augustus
1955 geuite toezegging van het ge-
meentebestuur:

„Het gemeentebestuur en het
bestuur van de Stichting Tou-
ring Zandvoort hebben de door
de badgasten gemaakte opmerT
kingen in studie genomen".

De algemene klacht betrof het te-
kort aan recreatiegelegenheid bij
slecht weer. Inderdaad is hier het
laatste woord nog met over gespro-
ken! Zandvoort leeft en werkt nu
eenmaal bij de gratie van de zon en
als deze langdurig verstek laat
gaan, staat Zandvoort plotseling
voor een probleem, dat niet zo ge-

DINSDAG 10 JUNI — We hebben
zowaar enige regen gehad, vandaag.
Ik geloof niet dat de mensen dat
plezierig vinden, want de een na de
ander vertrekt dan van m'n strand.
En dat is een beroerd gezicht, hoor.

Jans kan er maar niet tegen. En
of ik "nou al zeg dat de zomer nog
maar amper begonnen is en heus
nog wel een dag of wat mooi weer
zal opleveren, ze blijft pessi-
mistisch. Daarin is ze eigen-
lijk net zo als die stomme
Hartje, die vandaag weer eens
een keer z'n mening over het
weer ten beste heeft gegeven.
Nou, ik geef geen cent voor
zijn kijk op het weer. Ik kan
't niet uitstaan dat die vent
altijd zo zelfverzekerd doet.
Als het aan mij zou liggen,
zwiepte ik 'm er uit. Altijd met dat
treiterige „vrienden, hoor < eens
vrienden, luister eens " Bah.
wat een kerel, hij weet best dat ik
z'n' vriend niet ben. ledere keer
dat-ie 't over het weer heeft, jaagt-
ie mij op de kast, dat is zo zijn
manier van doen. En dan hoef je
toch niet in de krant te schrijven
dat het allemaal zo somber is en
dat de wereld zo beroerd in elkaar
zit. Dat weten we allemaal wel,
maar 't moest niet gedrukt wor-
den. Soms begrijp ik mijnheer de
redakteur ook niet goed, want die
moest toch weten dat de lezers wat
opwekkende kost moeten hebben.
'Niet dat ik altijd even optimistisch
ben, maar doorgaans mankeert 't
mij daaraato niet.

Een lezeres heeft gereageerd op
m'n uitlating over die verbrande
reggen. Ze zegt dat er wél wat aan
te doen is. Maar 't is nogal inge-

wikkeld en duur. Jans heeft 't hele
recept opgeschreven, maar aange-
zien je in de krant geen reklame
mag maken, kan ik alle dingen, die
er aan te pas komen, niet vermel-
den. Je kan beter drie dagen pijn
lijden, dan dit recept gebruiken,
zegt Jans.
WOENSDAG 11 JUNI - Ik heb ver-
leden week vergeten (door die drukte

van zondag) dat we al een
coloradokever-slag hebben ge-
had. Toch een hele verant-
woordelijkheid hoor, dat de
aardappeloogst in handen ligt
van mensen aan de zee. Als
wij die kevers niet vangen,
komt er van de piepers geen
bliksem terecht. Daar mogen
ze in Den Haag wel eens aan
aan denken. Zou er niet een

een beetje tegemoetkoming aan ver-
bonden kunnen zijn? Ik heb in de
verte wel eens iets gehoord over uit-
keringen uit het gemeentefonds. Wat
't precies betekent, weet ik niet,
maar ze mogen onderhand wel eens
iets gaan betalen voor onze service.
DONDERDAG 12 JUNI - Van-
daag is er een mijnheer aan mijn
strand door de kou bevangen. Dat
heb ik in geen drie-en-dertig jaar
meer meegemaakt. De laatste keer
gebeurde dat in de zomer van 1925,
toen er een jutf rouw helemaal blauw
werd en bijgebracht moest worden
met cognac. Maar deze meneer had
m.i. te veel ijs gegeten en dat kan
ook erg afkoelend werken. Het bes-
te is om in beweging te blijven,
dan valt 't heus wel mee.

Toch vertrouw ik er op dat het
weer. beter wordt. Zo ben ik nu.

STOELEMAN.

makkelijk tot een oplossing is te
brengen.

Want onmiddellijk rijst de vraag:
Aan welke recreatiemogelijkheden
hebben mensen met een bescheiden
beurs behoefte? Wij mogen veron-
derstellen dat de' mythe van „de
mondaine en luxueuze Noordzeebad-
plaats Zandvoort" wel achterhaald
is door de feiten. En de feiten liegen
er niet om. Hier komen per se geen
aan weelde gewende lieden, zij vor-
men althans niet de grote meerder-
heid. Zandvoort is, door z'n ligging,
afgestemd op de bevolkingscentra
van Amsterdam, Haarlem en West-
Duitsland. Voor het merendeel be-
staat de categorie badgasten, die
hier vertier komt zoeken, uit wer-
kende mensen, arbeiders en kleine
zelfstandigen met grote- of middel-
grote gezinnen. Zij hebben in het
algemeen geen behoefte aan mon-
daine casino's en dure hotels. Het
zou overigens te betwijfelen zijn of
men op den duur genoegen zou blij-
ven nemen met speelzalen en „Ame-
rikaanse" hotels. Gefortuneerde toe-
risten zijn tamelijk veeleisend en
Zandvoort zou in geen enkel opzicht
bij machte zijn aan de groeiende
honger naar luxe te voldoen.

Een kwart deel der geënqueteer-
den geeft dan de volgende sugges-
ties:

Foor de kinderen: meer wedstrij-
den, b.v. strandspelen, rondritten,
corso's, optochten, jeugdvoorstellin-
gen (poppenkast, jeugdfilms, kin-
deroperette). En men vraagt een
kleuterstrand met toezicht.

Voor de volwassenen: gesteld werd
dat de badgasten bij regenachtig
weer en in de avonduren zich in
Zandvoort moeten kunnen verma-
ken. Men vindt de gelegenheid hier-
toe onvoldoende. De volgende sug-
gesties werden gegeven: Meer en
betere filmvoorstellingen (een nieu-
we bioscoop!) en e.v. openluchtvoor-
stellingen van goed gehalte, caba-
ret en andere kleinkunst, avondwed-
strijden, zoals bridge, tafeltennis
e.d. Verschillende gaven de wense-
lijkheid te kennen van een badgas-
tensociëteit.

Wij releveren deze klachten en
wensen niet omdat wij alle sugges-
ties even gelukkig vinden — som-
mige zijn werkelijk onuitvoerbaar
— maar omdat het antwoord van
het gemeentebestuur ons interes-
seert. Wat zijn de resultaten van de
studie, die het gemeentebestuur en
de leiding van Touring Zandvoorl
drie jaar geleden hebben toegezegd?

Inderdaad liggen de grote moei-
lijkheden niet bij de loslopende hon-
den op het strand. (Dit was ook een
klacht). Ze zijn van diepgaandei
aard, want het is niet te ontkennen
dat Zandvoort bij regenweer of kou
in de zomer een troosteloze aanblik
biedt. Nu kan men aanvoeren dat
geen enkele plaats er op z'n voor-
deligst uitziet met slecht weer, maar
het feit dat wij in de zomer, door
een min of meer gerichte propagan-
da, vele tienduizenden gasten naar
Zandvoort lokken, schept konse
kwenties. In de allereerste plaats is
vergroting van de thans beschik

eest
Een bezoek aan som-
mige musea voor
beeldende kunst tn
ons land waar de
voortbrengselen van
onze eigen tijd
— „grootse" zou Du

Perron liebben gezegd — aan de
wanden hangen krijgt langzamer-
hand het karakter van een spitsroe-
denloop. Een kwellende wandeling
tussen produkten die de bezoeker
diuingen in één richting te lopen en
te kijken. Een door de mode van
onze grootse tijd voorgeschreven
••oute. Heeft men de plaats der exe-
cutie verlaten komt men slechts met
moeite laeer tot bezinning, tot een
rekenschap die nog niet alle sche-
pen achter zich heeft aerbrand. De
schilderkunstige vormen waarin het
Westen reageert op zijn bedreigde
en in twee wereldoorlogen onder de
voet gelopen menselijkheid bevatten
'slechts zelden een zuivere bewogen-
heid, veel vaker een onmachtig
pathos en allengs een sterke nei-
ging tot regressie, d.io.z. overgave
aan een levensinhoud, die kunstma-
tig wordt opgeroepen vanuit een
stadium dat de moderne mens eigen-
lijk achter sich gelaten heeft, bijv.
de vlucht naar het ongeremde kind-
zijn.'

Speciaal na de laatste oorlog ift
allerlei onvolwassens in eer hersteld
en sterk, om niet te zeggen brutaal,
gepropageerd, zo zelfs dat velen in
de uiteindelijke redding door dat on-
volwassene zijn gaan geloven.
Men kan tegenwoordig niet over
schilderkunst denken, spreken en
f

schrijven zonder de gevaren van dit
welbewuste streven naar onvolwas-
senheid te onderkennen. Doen of de-
ze gevaren niet bestaan is doodge-
woon zelfbedrog of zwendel gewor-
den. De situatie dwingt tot een stel-
lingname. Men hoeft hiermee ccit
periode van experimenten -niet in
diskrediet te brengen, maar men
mag op zijn minst aantonen dat de
probeersels waarmee wij worden
overstroomt, niet de rijkdom en de
hoogte hebben van vroegere vorm-
yevmgen, hetzij in onze eigen hetzij
in andere culturen, waaraan trou-
^uens zoveel werd ontleend en waar-
bij de eigen opdracht niet zelden
luerd vervalst. Er past ons een ze-
kere voorzichtigheid wanneer de be-
langrijke representanten van onze
tijd slap en armoedig afsteken
naast een Van Gogh of een mum-
mieportret uit het jaar ZOO.
De moderne kunst om ons heen lijkt
thnnf. loutei en alleen uit verontrus-
ting, uit onbehagen te bestaan, of
moet men zeggen vormen vnn ver-
ontrusling, die bij velen al lang ver-
stard zijn in een artistieke en aca-
demische spelhouding.
Een houding die door sommige mu-
seumdirecteuren ijverig wordt ver-
dedigd omdat zij als hoogste roeping
het epateren van de burger, de man
in de straat hebben aanvaard.
Bij al deze opsettelijkheden zowel
bij kunstenaar als promotor be-
leeft onze grootse tijd een kunst
van verbrokkelde bedoelingen, die.
schamel afsteekt bij de volledigheid
waarmee de mens zich voordien
heeft uitgedrukt.

bare zaalruimte noodzakelijk. Voor-
opgesteld dat het gemeentebestuur
aan een goed deel der gegeven sug-
gesties zou willen tegemoetkomen.
Want bij zeer slecht weer zullen de
amusement biedende evenementen
zich toch hoofdzakelijk „binnens-
huis" afspelen.~ "•

Een en ander kost echter geld en
tamelijk veel geld! En dat zit ons
niet mee in een tijd, waarin het
woord bestedingsbeperking geboren
werd.

Uit de enquête bleek voorts dat
men over het geheel genomen zeer
goed te spreken is over de gezellige
dorpssfeer van Zandvoorl. Talloze
gasten vonden het dorp vooral 's
avonds buitengewoon gezellig en zij
waren blij dat het gemoedelijke
dorpsleven niet in mondainiteit is
verstikt. Het ideaal van dit soort
gasten (vrij omvangrijke stadsge-
zinnen) is een dorpse levenswijze
met stedelijk comfort. Dit is de con-
clusie, die de samenstellers van het
rapport-de Vooys uit deze waarde-
ring hebben getrokken.

Welk vermaak en welk amuse-
ment zou nu in staat zijn de afwe-
zigheid van de zon te compenseren?
Men kweekt nu eenmaal niet een
hoera-stemming bij een temperatuur
van 8 tot 10 graden! Alleen bij vol-
doende warmte komt men „los" en
in een aangename stemming. Hoe
attractief en gezellig de tegenwoor-
dige verlichting van de winkelstra-
ten ook is, men „flaneert" niet pret-
tig als de gure wind de boventoon
voert. Wil men nog eens ooit de
Kerkstraat b.v. naar de idee van
onze burgemeester voor alle ver-
keer afsluiten en inrichten tot „fla-
neerstraat", dan dient men er tevens
de mogelijkheid tot verwarming in
aan te brengen. In het algemeen is
men tamelijk laks in onze plaats om
eens iets te proberen. De gedachte
van de burgemeester, die hij eens
tijdens een bijeenkomst van winke-
liers van de dorpskern uitte, was
helemaal niet zo verwerpelijk.
Maar er is daarna niets meer ge-
beurd Men zou toch alle ge-
legenheden moeten aangrijpen om
het dorp aantrekkelijk te maken.
En lukt het ene niet, dan probeert
men iets anders. Wat zou er b.v. op
tegen zijn om gedurende het seizoen
in het dorp een sfeer te scheppen,
zoals deze er was op die beroemde
avond, waarbij de wielrenners van
de Ronde van Nederland Zandvoort
aandeden ?! De vermakelijkheden
hadden zich toen geconcentreerd op
het parkeerterrein bij de waterto-
ren. Er was van alles te doen! Men
kon een geestige poppenkast zien,
men kon z'n fietscapaciteiten ten
toon spreiden op een ,home-trainer'
en er was een enorme mensenmenig-
te op de been.

Natuurlijk, alles zal gepaard gaan
met voorafgaande investeringen!
Maar dat geld komt vanzelf terug
als Zandvoort door een enthousiaste
schare gasten genoemd wordt: de
gezelligste en aantrekkelijkste bad-
plaats van de westkust!

H.W

Ter aarde besteld
Ondei grote belangstelling is don-
derdagmiddag het stoffelijk over-
schot van de heer J. Haan, oud-di-
recteur van het postkantoor, op de
algemene begraafplaats teraardebe-
steld. Onder de aanwezigen waren
o.m. dr. C. J. Tichelaar en de heer
J. W. van de Water, oud-directeur
van het postkantoor. Het bijna vol-
tallige PTT-personeel gaf eveneens
van zijn belangstelling blijk.

Aan het graf werd gesproken
door ds. D. Sohlinger uit Haarlem,
waarna de oudste dochter van de
overledene voor de belangstelling
dankte.

De lijkstoet hield op weg naar de
begraafplaats nog een minuut stil
voor het postkantoor.

Ballonvaart voor zilverlingen
A.s. maandag 16 juni zal een groot
winkelbedrijf diegenen, die 25 jaar
o C langer in dienst van dit bedrijf
zijn, een z.g. „Zilverlingendag" aan-
bieden. Het belangrijkste onderdeel
van deze feestdag is een bezoek aan
Zandvoort. Ter gelegenheid hiervan
organiseert Touring Zandvoort on-
der de jeugd van l.o. scholen een
grote ballonwedstrijd, waar de scho-
lieren reeds nu vol verwachting naar
uitzien. Er zijn tal van fraaie prij-
zen in uitzicht gesteld, zowel indi-
viduele als schoolprijzen, o.a. een
schoolradio voor de winnende school
een fiets, enige autopeds, enz.

Om 4 -uur zullen op de Rotonde
de eerste ballonnen worden uitge-
reikt. De heer Hugenholtz, directeur
van T.Z. zal daar om 5 uur 't start-
schot lossen. Op dat moment zul-
len honderden veelkleurige ballon-
nen de lucht ingaan.

In de loop van augustus zullen de
winnaars worden bekend gemaakt.

Trommelen voor trommels
J.l. maandagavond heeft het jeugd-
trommelkorps van de Zandvoortse
muziekkapel in Plan Noord zijn
slagen op het trommelvel laten ho-
ren om gelden in te zamelen voor
de aanschaf van nieuwe instrumen-
ten. De collectrices van het korps
hadden succes en wisten een flink
bedrag op te halen.

A.s. maanöag trommelen de jon-
gens en meisjes in de Tramstraat,
de Koninginneweg, Kostverloren-
straat en tussenliggende straten en
hopen op een gulle hand.

Gegund
Het gemeentebestuur heeft de bouw
van een regulateurgebouwtje aan
de van Lennepweg ten dienste van
de Gemeentebedrijven voor een be-
drag van ƒ 7741,— gegund aan de
firma Pot en Zn. te Haarlem.

Nieuwe tweede voorzitter
Na het vertrek van dr. J. van der

Meer is de heer J. van der Groep tot
tweede voorzitter van de Zandvoort-
sc Reddingsbrigade benoemd.



Mensen en zaken
Leven in de brouwerij

Iedereen kent de specifieke hebbe-
lijkheid van hele kleine kindertjes
zich door een groot vertoon van la-
waai te laten gelden. Ze hebben op
een zeker ogenblik ontdekt dat iets
een bepaald geluid geeft en ze vin-
den dat fijn. Ze trachten de oor-
zaak van dat geluid opnieuw te be-
werkstelligen en ze zijn buiten zieh-
zelf van blijdschap als ze hetzelfde
geluid bij herhaling kunnen doen
klinken of het zo mogelijk nog lui-
der kunnen laten schallen.

O ja, zulke dingen beginnen al in
de wieg als de rammelaar door hun
poezele handjes speelt of als pap-
pie en mammie allerlei rare smak-
geluidjes laten horen.

Er treedt dan een wisselwerking
op. De goede zich uitslovende ouders
rusten niet voor hun nakomeling(e)
de smakkertjes en de mmm's en de
susuasiso's hebben geïmiteerd of
iets zelfstandigs en oorspronkelijks
hebben voortgebracht. En de kin-
dertjes op hun beurt vragen steeds
om meer voorbeelden, méér geluid...
Ze hebben natuurlijk ontdekt dat
huilen, bewust huilen, een allerpret-
tigste bezigheid is. Behalve het feit
dat ze er hun moeder (en soms ook
vader) in een tamelijk vergaande
staat van activiteit mee brengen,
maakt het hard schreien een ver-
rukkelijk leven.

Wat later in hun bestaantje gaan
ze allerlei andere en rijk gevarieer-
de geluiden produceren. En het is
nog altijd ongemeen plezierig om
dat te doen. Ze schreeuwen keihard
naar hun kameraden op straat, ze
voetballen met lege conservenblik-
ken en ze bootsen sirenes na. Ze
steken stukjes staal of karton tus-
sen de spaken van hun fietsje, flui-
ten ijselijk doordringend op kermis-
muziek instrumenten en testen met
taaie volharding het gehoor van hun
oudere huisgenoten door te praten
alsof ze tegen een wereld van stok-
doven oreren.

Zouden ze hierin hun gang gaan,
gewoon aan zichzelf overgelaten,
dan zouden ze vroeg of laat gaan
merken dat er ook een prettig aan-
doende stilte kan zijn. Ze vergelij-
ken deze met het lawaai, dat dage-
lijks uit de kring van hun soortge-
noten opstijgt en ze gaan zich be-
zinnen Sommigen onder hen
doen dat althans. Dat zijn degenen,
waarvan men zegt dat ze nadenken
en zich ontwikkelen tot normale
mensen.

Anderen gaan nog wat door met
herrie schoppen, zelfs in de leeftijd
waarin ze eigenlijk over de narig-
heid van hun puberteit heen moes-
ten zijn. Ze halen de geluidgevende
aspecten van de samenleving extra
naar voren en ze blijven 't snerpen-
de lawaai fijn vinden.

De knaapjes kunnen het riet lal.cu
en ze worden uitermate nare Eivis
Presleys of de verschrikkelijke Lio-
nels van de muziekwereld. Tot groot
vermaak van hen, die ook in hun
ontwikkeling zijn blijven stilstaan
of er eveneens nooit aan toegeko-
men zijn.

De techniek heeft soms een hin-
derlijke geluidsproduktie tot gevolg,
die niet helemaal te voorkomen is.
Maar men.ziet dat er geen bewust
streven is het bij bepaalde werk-,-
zaamheden optredende lawaai te
vergroten. Integendeel, men zoekt
naar middelen het zoveel mogelijk
te voorkomen en te temperen.

De jongens met hun bromfietsen
moeten straks letterlijk en figuuv-
lijk ,een toontje lager zingen'. Lang
hebben de anti-lawaai-propagandis-
ten moeten wachten eer er iets aan
het oorverdovend geknetter en ge-
knal van de brommers werd gedaan.
In de op handen zijnde wet staat
dat bromfietsen voortaan een ge-
luiddempende knalpijp moeten heb-
ben. De wetgevers zijn er echter
nog niet helemaal gerust op, want
niet alleen de geluidssterkte, maar
ook de hoogte van het geluid maakt
leven En speciaal om het laat-
ste euvel te onderzoeken, wordt er
weer eens een commissie ingesteld.

Moge er zegen rusten op het werK
van deze commissie-ad-hoc!

Maar als de jongens niet meer
mogen brommen en knallen, wat
gaan ze dan doen?

MOMUS

Altijd gaaf huidje

POEDER-ZALF-OLIE-ZEEP

Belangrijke
telef oonnumme rs
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Baadhuisplein.
2345 Gemeente Secretarie
2069 Begrafenis- en crematie-onder.

neming 3. de Roode, Kerkstr.la
2434 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoorl",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

2135 Zandvoortse Courant, , Gerten-
•bachs Drukkerü. Achterweg 1.

Krachtproef tussen partijen
Bedenkelijke aspecten rond Engels busconflict

De tausstaking in de Engelse hoofdstad duurt nu teods een maand. Vier
weken lang wandelen, fietsen en liften de bewoners van Londen naar
hun werk of volgen het voorbeeld van een stadsgenoot, die iedere dag
met een waterscooter de Theems op en neer snelt. Het Engelse publiek
reageert niet zonder het traditionele gevoel voor humor op deze handi-
cap, maar de Londenaars worden wat stram van het lopen, niet iedereen
beschikt over een eigen vervoermiddel of kan zich dit aanschaffen.

Bij de eerste aanblik is het conflict
bij de Londense stadsbussen een ge-
wone loonstrijd tussen personeel en
directie. Maar de strijd heeft nog
andere en ook bedenkelijke aspec-
ten. Het gaat er o.m. om of de re-
gering bij haar loon- en prijsbeleid
zal moeten zwichten voor een macli-
tige organisatie met een ambitieuze
vakbondsleider in het voorste gelid.
Wanneer de regering capituleert zijn
de gevolgen voor 's lands economie,
die er toch al niet rooskleurig voor-
staat, niet te overzien.

Want behalve de stadslijnen kent
de Engelse hoofdstad ook de dien-
sten op de satellietsteden. Bij het
eventueel inwilligen van de eisen
van de stakers zou het personeel
van de buitendiensten wellicht ook
voor hoger loon in aanmerking wen-
sen te komen. Hierdoor zou een
kettingreactie van looneisen van
vervoersmensen uit het gehele land
kunnen ontstaan.

De regering, die met moeite do
eindjes aan elkaar knoopt in een
tijd waarin het woord „recessie"
klinkt (vroeger gebruikte men daar
voor hardere woorden als malaise,
werkloosheid, bezuiniging), ziet aan-
komen, dat het voldoen aan deze
eisen het hek van de dam neemt,
dat met de lonen ook de prijscn
?aan stijgen en de positie dos lands
nog benauwder wordt.
Maar de transportorganisatie weel
zich — zoals iedere organisatie van
mensen in sleutelbedrijven — sterk.
Zij wordt geleid door een nog vrij
jeugdige en ambitieus aanvoerder.
Frank Cousins. Cousins is vastbe-
sloten deze staking tot een goed
einde te brengen, niet alleen voor
de busmensen, maar ook ter verste-
viging van zijn eigen prestige. Hij
heeft in het openbaar gezegd dat

het een vakbondsbestuurder niet
mogelijk is, na dit alles, met lege
handen bij de mensen aan te komen.

Dit heeft de situatie nog ver-
scherpt en beide partijen in een v/el-
haast onverzoenlijke houding tegen-
over elkaar geplaatst.

Cousins heeft de laatste weken ge-
probeerd, de staking uit te breiden,
maar de machtige T.U.C., de grote
vakcentrale, heeft dit niet aange-
durfd. Cousins tracht nu een sta-
king in de energiebedrijven te be-
werkstelligen en in de Londense ha-
vens heerst reeds een noodtoestand
tengevolge van een solidariteitssta-
king. Honderden tonnen voedsel lig'-
gen hier in de scheepsruimten t o be-
derven.

De Engelse vakbeweging is, zacht
gezegd, niet zonder strijd tot stand
gekomen; en die strijdgeest is nog
altijd aanwezig.

Soms overheerst deze strr|dgecs^
de redelijke argumenten en is nivt
bereid tot overleg. De vakbev/sgin-
gen in Engeland hebben een sterk
monopolistisch karakter gekregen
binnen het economische Jcvcn. Zij
treden niet uitsluitend op als c..uec-
tie op het economisch beleid, maar
bepalen dit beleid vaak ^elf. Op
velerlei manieren beïnvloeden zij het
bedrijfsleven middels werkvoor-
schriften aan hun leden, die vaak
zeer eenzijdig zijn gericht op de
eigen belangen en het algemeen be-
lang uit het oog dreigen te ver-
liezen.

Dit heeft een sfeer geschapen, die
de partijen steeds meer van elkaar
heeft vervreemd. Vooral in vak-
bondskringen is men steeds minder
geneigd het overleg als eerste slap
in de richting van een oplossing H.e
aanvaarden. Het busconflict in Lon-
den is hiervan een bedenkelijk vour-

beeld. Eén man heeft de resultaten
van de gevoerde besprekingen een-
voudig opzij geschoven daarbij ver-
trouwende op de kracht van zijn or-
ganisatic.

Juist nu de vraag steeds klem-
mender wordt of in een democra-
tisch geregeerd land, waar geschil-
len door overleg kunnen worden be-
slecht„ stakingen in openbare nuts-
bedrijven nog wel nuttige en wense-
lijke strijdmiddelen kunnen worden
geacht is het welbewust doorkruis'en
van de mogelijkheid door middel
van een gesprek elkaar te benade-
ren wel bijzonder ongelukkig. Daar-
door ontstaat het niet denkbeeldige
gevaar van een vertrouwenscrisis
die aan het geestesmerk der demo-
cratie afbreuk doet.

Al moet de Engelse vakbeweging
en zeker de leiding, van het commu-
nisme niets hebben, wanneer r!e
vakbonden op deze wijze een „staat
in de staat" gaan vormen en. sim-
pel omdat ze op de wip zitten, voor-
rechten kunnen afdwingen en de
koers van de-regering doorkruipen,
gaat het met de democratie 'n En-
geland de verkeerde kant op. De ar-
beiders, wier voorvaderen streden
tegen de macht van de taez'ttande
klasse, zijn thans op weg, de gehele
natie te onderwerpen aan de wil
van een organisatie, geleid dooi' 'ie-
den die op hun beurt gedreven -vor-
den, omdat ze staan of vallen met
hun succes, zoals iedere machtheb-
ber.

Examen Rustig denken
_ _ M ij n ha r d t's

z e n u w t a b l e t t e n

Geslaagd
Aan de technische hogeschool te
Delft slaagde onze plaatsgenoot L.
J. Antonides voor het examen als
scheepsbouwkundig ingenieur.

Burgerlijke stand
6 juni-12 juni 1958

Geboren: Corrie, d.v. K. Koper en
J. H. Vervoort; Pitrik, z.v. J. J. de
Wit en J. A. C. M. Rinsma; Johny,
z.v. J. I. Willems en C. H. Bakken-
hoven; Elisabeth Janna, d.v. D. J.
Visser eö R. Kuipers.

Buiten de gemeente geboren:
Richard Pieter Lagerwei j; Jacques
Willem Siemons; Ramon Cornelis
Wempe; Maria Christina Duiven-
voorden; Ronald Allebes.

Eskimo's in Librador
Beschaving ondermijnde gezondheid

Labrador is een groot schiereiland,
in het Noordoosten van Noord-Ame-
rika. Daar is de zomer zo kort en
de winter zo lang, dat het uiterst
dun bevolkt is. | Er wonen Eskimo's
en blanken, die er handel drijven of
vissen of jagen, en enkele die de
roeping hebben de kinderlijke, vrien-
delijke Eskimo's te willen helpen.

Helpen — ja. Want de Eskimo's
kunnen minder dan enig ander na-
tuurvolk tegen de invloed van de
beschaving. Zodra ze te maken krij-
gen met nieuwe gewoonten, ander
voedsel, vreemde mensen, beleven
ze er vaak de grootste ellende van.

Dr. Samuel Hubbon, een arts uit-
gezonden door een Engels genoot-
schap, vertelt onderhoudend en
boeiend van de Eskimo's op Labra-
dor, waar hij bijna tien jaar heeft
gewerkt.

Dokter Hubbon vestigde zich in
Okah aan de kust van Labrador en
moest een strook langs de kust be-
reizen van 1000 km lengte, om over-
al de wijd verspreide, zeer kleine
Eskimo-nederzettingen te helpen.

De Eskimo's bewonderen wel zeer
al de mooie dingen die de blanken
meebrengen en vinden hen heel wat
knapper dan zichzelf, maar toch
zijn ze geweldig trots op hun volk.
„Wij Eskimo's, wij alleen kunnen de
bitterste kou verdragen, in sneeuw-
hutten wonen, met zware harpoenen
de walrussen aanvallen en buit ma-
ken. Wij zijn Innrci (dat betekent:
Het Volk).

Ja, ze hebben prachtkwaliteiten,
de Eskimo's. In hun zuivere lucht
hebben ge gezond geleefd, hebben
de felste koude, de zwaarste ver-
moeienissen doorstaan, hun wonden,
die ze op de jacht opdeden, genazen
óf vanzelf óf ondanks de onhygie-
nische behandeling van hun eigen
medicijnmeesters. De diepste won-
den naaien ze met hetzelfde ge-
reedschap, waar ze hun laarzen mee
vervaardigen ,en alles komt —
kwam! goed terecht.

Want de mensen, die geïsoleerd
zo sterk zijn, zijn ontzettend „vat-
baar". Hun lichaam heeft nooit iets
te maken gehad met bacteriën waar
de Europeanen onder lijden en waar
ze langzamerhand tegen kunnen.

Toen de blanken dan ook kwamen
met de beste bedoelingen en nie-
mand er aan dacht, dit goedaardige,
rustige volk kwaad te doen werd
hun opeens het ergste kwaad aan-
gedaan. Een blanke, die licht ver-
kouden was, stak een heel dorp Es-
kimo's aan, en ze werden allen zo
zwaar verkouden, dat menigeen
stierf.

Geregeld treedt er een influenza-
epidemie bij hen op met zeer gro-
te sterfte. Toen hier in Europa de
influenza-epidemie van 1918 zoveel
slachtoffers maakte stierven de Es-
kimo's haast uit. In één dorp bijv.
stierven er 280 van de 330.

jHet kleine aantal dokters dat op
Labrador werkt, beschouwt als zijn

voornaamste taak: influenza voor-
komen.

Dr. Hubbon had een Eskimo in
dienst als leider van de hondenslee,
waarmee hij reisde. Een man met
ongelofelijke spierkracht. Geregeld
legde hij naast de honden, dus te
voet, 65 km per dag af. Dat is vier-
maal de afstand Den Haag-Leiden.
Dan ging hij in zijn gewone kleding
van robbevel in de sneeuw slapen.
Hij kreeg mazelen en stierf.

De Europeanen hebben de Eski-
mo's ook de kinkhoest en de bof
gebracht, waarvan ze doodziek zijn.
En de tuberculose maait hen weg.
Er worden heel wat kindertjes ge-
boren bij de Eskimo's, en toch gaat
het volk snel in aantal achteruit.

De wereld wil graag alles in het
werk stellen om dit belangwekken-
de volk te behouden. Maar de best
bedachte middelen hebben vaak een
geheel onverwachte uitwerking.
Hier en daar treedt bijv. wel eens
hongersnood op, als de robben-
vangst mislukt is. De blanken
gingen dan de dorpen, die door de
hongersnood bedreigd werden, voor-
zien van voedsel. Van het beste, het
zuiverste en degelijkste wat een
Europeaan zelf kon hebben en voor-
al gemengd, want wij Europeanen
zijn" immers overtuigd, dat de voe-
ding beter is, naarmate die meer
gemengd is. De Europese huisvrouw
beschouwt hel als een eersto plicht
voor afwisseling in 't eten Ie zor-
pen: mcelspijzen, vlees, groente en
fruit.

De dorpelingen, die aldus gevoeil
werden, werden in minder dan geen
tijd bleek, mager en zonder vveer-
standsvermogen zodat de ene ziek-
te na de andere hen wcgsleepte. En
redding kwam pas, toen de Euro-
peanen ver in 't zuiden walvisspek
konden kopen en in vaten lieten
aanvoeren.

In het Zuiden van Labrador kun-
nen Europese voedingsmiddelen ge-
makkelijker ingevoerd worden dan
in de havens, die zovele maanden
van 't jaar ontoegankelijk zijn door
het ijs.

Het onverwachte gevolg hiervan
is: dat de zuidelijke labrador-Eski-
mo's véél zwakker zijn dan de
Noordelijke, die zich vanzelf bij hun
walvisspek en walrusvlees moeten
houden.
Omdat de Eskimo's zo weinig weer-
stand hebben tegen ziekte en kwa-
len, worden ze niet oud, hoe sterk
ze ook in hun jonge jaren waren.
De zeventig halen ze haast nooit, de
enkele in hun midden, die 't tot bo-
ven dat wonderbaarlijke getal
brengt wordt als een curiositeit be-
schouwd en aan de reizigers ver-
toond.

Het artsenwerk in Labrador moet

verdwijnt door
PUROi

om de zorg voor de Eskimo's goed
te laten functioneren, grote moei-
lijkheden overwinnen. Want zo
weerloos als de bevolking vaak is,
zo weerbarstig is het poolklimaat en
het terrein.

Zomers leggen de artsen grote af-
standen per kajak af langs de kust.
De laatste jaren verrichten de heli-
copters uitstekende "diensten bij de
hulpverlening én het onderling ver-
keer tussen de nederzettingen, maar
zij kunnen niet alle plaatsen berei-
ken. De hondenslee blijft nog 'n on-
misbaar vervoermiddel in deze
streek waarmee men gemiddeld 60
tot 80 km per 'dag aflegt. Tussen zo
mer en winter° liggen heel wat we-
ken dat het reizen bijzonder moei-
lijk is. Maar het werk onder de Es-
kimo's is de moeite waard om deze
moeilijkheden .te overwinnen.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Tussen acht dames, heren, meisjes
en jongens van O.S.S. zal zaterdag-
avond in het 'gymnastieklokaal van
de Wilhelminaschool worden uitge-
maakt wie zich in zijn categorie
„kampioen" of „kampioene" van
Zandvoort mag noemen.

De leiding berust bij de heer J.
Jagerman, terwijl een acht-tal cur-
sisten van Cios te Overveen als ju-
rylid zal optreden.

Watergetijden
H.W. L.W. H.W. L.W. strand

juni berijdbaar
15 2.17 10.30 14.24 22.30 6.30-12.30
16 2.53 11.— 15.17 23.30 7.00-13.30
17 3.30 11.30 15.54 24.- 7.30-14.—
18 4.07 12.—116.32 -.- 8.00-14.30
19 4.42 0.30' 17.09 12.30 8.30-15.—
20 5.22 1.— 17.48 13.30 9.30-16.00
21 6.02 2.— 18.26 14.— 10.00-16.30
Samengesteld door P. v.d. MijeKCzn

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 8 uur:
Doktoren:
Dr. H. K. van Es
Kostverlorenstraat 4, telefoon 2058.

en
Dr. P. Flieringa
Brederodestraat l, telefoon 2181

Zondag 15 juni
Dierenarts J. Beijers
Raamsingel 28, Haarlem, tel. '13164.
Wijkzuster:
Zuster S. M. de Wilde
Zeestraat 67, telefoon 2720. 0

Apotheek:
14—20 juni:
Apotheek Kerkhoven, Zeestr. 71.
ledere avond vanaf 10.30 uur ge-
opend voor recepten en spoedgc-
vallen.
Zondags zijn beide Apotheken ge-
opend.

P R E D I K B E U R T E N

Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 15 juni

10.30 uur: ds. E. J. Loor, pred. te
Heemse. Voorber. H. Avondmaal.
's Avonds geen dienst.

Jeugdkapel om 10.30 uur in „De
witte zwaan".
Spr. de heer J. E. van Epen.

Ned.. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 15 juni

10.30 uur: ds. J. Heidinga uit
Haarlem. Afsluitingsdienst VCJC.

Het huis in de duinen:
19.30 uur: ds. J. W. Wery uit
Haarlem.

Gereformeerde Kerk
lulianaweg hoek Emmaweg
Zondag 15 juni

10 en 17 uur: dr. P,. J. Richel van
Heemstede.

Parochie H.H. Agatna, Grote Krocht
Zondags HH. Missen om 6.30, 7.30,
9 uur Hoogmis en 11 uur; Lof om
7 uur.
In de week H.H. Missen om 7

uur en 7.45 uur. Lof om 7.30 uur.

Ned. Chr. Gemeenschapsband
Dinsdag 17 juni

3 uur: samenkomst in „Pniël",
Zuiderstraat 3.
Spr. H. Veldkamp, evangelist i te
Den Haag.

Jehova's getuigen
Woensdag 20 u. en. zondag 14.30"u.
studie op adres Hogeweg nr. 46.

Humanistisch Verbond
Zondag 15 juni, 9.45 uur, 298 m: ra-
diotoespraak door H. J. J. Lips. On-
derwerp: Mijn zoon moet in dienst.

Daar kunt n heen
Monopole

Vrijdag IS juni, 8 uur: film „Les
girls".

Zaterdag Ui juni. 8 uur: idem.
Zondag 15 juni, 8 uur: idem.
Maandag 16 juni, 8 uur: film „Die

Christel von der Post". •*
Dinsdag 17 -juni, 8 uur: idem.
Woensdag 18 juni, 8 uur: idem.
Donderdag 19 juni, 8 uw: film „Het

leven van Vincent van Gogh".
Zondag 15 juni, 2.30 uur: speciale

matinee met de film „A en C in
Alaska".

*
Q

Hotel Bouwes
Dagelijks 8 uur: Het orkest van

Jack Greci.
Zondags matinee.

*
Concertgebouw Haarlem

Donerdag 19 juni, 8.15 uur: Zomer-
concert door het N.Ph.O.

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Zijlweg 63, Haarlem, tel. 15141

Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver-
zorging van begrafenissen, cre-
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

De wereldkampioenschappen
in maand juni a.s., 10 in ge-
tal, ziet U op z'n best met

PHILIPS
TELEVISIE

vanaf ƒ 198,35 compleet geplaatst.
Het restant in termijnen van ƒ 45,-
per maand.

Bestel heden bij ons Uw toestel. Wij zorgen voor 'n prima ontvangst
PHILIPS RADIO, nieuw, draagbaar toestel. U loopt er mee weg ƒ 99,50
Uw oude Radio heeft inruilwaarde.
PHILIPS RADIO in iedere prijsklasse, een kwaliteitsproduct.
PHILIPS SCHEERAPPARAAT 120, nieuwste uitvoering inet luxe tasje.

40 % meer capaciteit.

PHILIPS RADIO, SEIZOEN 1959!
Voor uw moderne interieur, prachtig van toon en uiterlijk ƒ 328, —
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst na persoonlijk overleg, de betaling met U. v

Verkoop van: Koelkasten, wasmachines, centrifuges e.a. huish. artikelen
RADIO TELEVISIE SPECIALIST

Erkend Philips servioedealmr
voor radio en televisie

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534



DB VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLEM BN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

helpt U
ALS OVERHEIDSINSTELLING

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet

inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-

keliers) aan het Kennemer Finanoierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als XI in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

l

lor junior mtéé eind lier mama

Dit is één van de Lastina beha's met een rond gestikte
cup, die de buste een ronde lijn geeft en de onberispelijke
vorm behoudt, hoelang U hem ook draagt,

LASTINA 4442
Extra verstevigde ondercup
(ongeëvenaarde uplift!)
nooit omkrullende band!

De kruis-

banden omsluiten en se-
pareren de buste perfekt.
Sanfor poplin. A, B en C
cups: wit: f 7.50

Modemagazij n

„DE WAAG'9

Haltestraat 40 Telef. 2087

N. .Ph. O.
Concertgebouw Haarlem, donderday 10 juni, 8.15 uur

ZOMERCONCERT
Dirigent: HENRI flRENDS
Soliste: TINY KflISER - piano

Programma: Wagenaar, Ouv. Cyrano de Bergerac;
Liszt, pianoconcert in A; Mendelssohn, Symfonie no. <t
(Italiaanse).
Entree ƒ 0,90 (alles inbegr.). Kaartverkoop en plaats-
bespreken bij Concertbureau Alphenaar, Kruisweg 49,
Haarlem, tel. 10125. 's Maandags tot 13 uur gesloten.

we Men
IN KUALITEIT,
nODEU€N ÉN

1 pers. DIVANBED ' 80x190 ƒ 26,50
2 pers. DIVANBED 120x190 ƒ 44,-
1 pers. LEDIKANT met voetborcl ƒ 34,50
2 pers. MODERN LEDIKANT ƒ 66,25
l pers. MODERNE SLAAPKAMER
ledikant, tafel, stoel en nachtkastje .t 109,—
Idem 2 pers. met 2 stoelen ƒ 159,—

Beddenmagazijn W .̂ H.
Haltestraat 21, telefoon 2119, 23J,S,

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko, telefoon 2424

Foto-Kino HAMBURG
Nieuwe sortering Japanse Prisma kijkers
GROTE PRIJSVERLAGING AGF A-CAMERA'S
Nieuwe camera „Click" ƒ 19,~5

' Ontwikkelen, afdrukken en vergroten.
Komt tijdig voor Uw Pas-foto's.

Vaderdag
is

Platendag!
Wij hebben een

ENORME SORTERING

GRAMOFOONPLATEN
VOOR VADER
DIE MOEDER

OOK MOOI VINDT

Dameskapsalon ,Eugène'
Hogeweg 72, telefoon 2068 voorheen
Van Baerlestraat, Amsterdam.
Eugène^ voor het fijnere genre.
Individuele kapsels. Nieuwste
Gold wave en Jcleurspoelingen

Voor

GOED BROOD
en

BANKET
naar

Fa. H. van Staveren
Zeestraat 48 - Telef. 2684

H O L I D A Y
Auto's zonder chauffeur
Uitsl. model 1957 en 1958 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapitan,
Fords Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10454

Annex CABARET EXTASE
..,„ Zandvoort, 'K ._

Het gehele jaar geopend

Gedurende de maand juni
dagelijks 's avonds 8 uur

Het orkest van

Jack Greci
Afgewisseld door een
cabaretprogramma met
internationale artisten

ZONDAGS MATINEE
met volledig avondprogramma

VADERDAG
Het geschenk dat U zoekt heeft

Drogisterij BLAAUBOER
Haltestraat 46, telefoon 2392

Vader l dag
kampioen

Daarom koopt U uw

CADEAUX
bij de

,KAMPIOEN'
Prima OVERHEMD 6,85
Poplin OVERHEMD v.a. 8,75

NON-IRON POPLIN
OVERHEMD 11,90

ANKLETS, wol nylon v.a. 1,98
ZAKDOEKEN, ruime keus
INTERLOCK ONDERGOED
van Jansen & Tilanus
en „Astric"

NOTTEN
Haltestraat 59 - Telefoon 3398

ALLEEN ie. KWALITEIT VLEES
bij

SLAGERIJ GAUS
750 gr. mooie magere osselapp. 2,75
500 gr. gehakt h.o.h ) „ g_
500 gr. osselappen |
500 gr. schoudercarbonaden ; „
500 gr. gehakt h.o.h ^ ^'öo

Soeppakket: 150 gr. gehakt, lOOgr.
poulet, portie benen 0,89
Grote sortering verse vleeswaren!!!

TE KOOP: grote FICUS,
3-takkig. Marisstraat 60.
Telef. 2545.

TE KOOP: CITROëN '50,
i.z.g.st., pr. banden, schuif-
dak en kachel, teg. bill. pr.
Te bevr. Hogeweg 60

Woningbouwvereniging

Eendracht Maakt Macht
In de loop van de komende maanden
zullen voor LEDEN beschikbaar
komen benedenduplexwoningen voor
echtparen met ten hoogste één kinrö
niet ouder dan één jaar.

v. Lennepweg 65, 67, 69
Vondellaan 28 en
Nic. Beetslaan 24
Huurprijs ƒ 7,35.

A. J. v. d. Moolenstr. 62
Huurprijs ƒ 7,05.

De bovenduplexwoning

Vondellaan 26 rood
Huurprijs ƒ 9,95"~per week alle kos-
ten inbegrepen.
Schriftelijke opgaven voor dinsdag
a.s. 's avonds 7 uur bij de secretaris
D. van Dijk, Dr. C.A. Gerkestr. 22.

Amsterdamse
Groentecentrale

Jan Filmer
TOLWEG 16 - TELEF. 3195

Groenten
Worteltjes per bos 0,65
Andijvie p.pondO,20
Bloemkool p.stuk 0,58
Champagne-rabarb. p.bos 0,38
Pracht sla p.stuk 0,15
Spitsliool p.pond 0,28
Verse peultjes p. i/„ pond >0,35

Hall. nieuwe aardappeltjes
(geschrapt) p.kg 0,55

Fruit
6 sinaasappelen l,—
5 sinaasappelen l,—
4 sinaasappelen l,—
Wijnkersen p. '/a P°nd 0,40
Aardbeien 0,58

Primeurs:
Verse aanvoer van Spercic-
bonen, Snijbonen, Pruimen,
Abrihozen, Aalbesnen, Perzi-
ken, etis. ens.

Dagelijks verse champignons

Zondag de geliele dag geopend

HUIS-. DECORATIE- en
RECLAMESCHILÉERSBEDRIJF

FaJ.v.d.\Bos&Zn
Tel. 2562, Zandvoortt Gevestigd 1879

Burg. Eiigclber U straat, 54
GLAS-ASSURAS'TIE

WONINGRUIL
Aangeb. vrij huis, 6 kmrs
enz. Gevr. kleiner huis te
Zandv. Br. nr. 4402 Z. Crt.
Voor Belg. jongem., 17 jr,
Frans spr. wordt v.d. mnd
juli OPNAME GEZOCHT
in besch. mil. Br. Aiïnk,
Postbus 5077, A'dam-Zuid.
Gevr. nette WERKSTER
v. l ocht. p.w. en vrijdag-
middag. Mevr. Kruisheer,
De Favaugeplein 13 huis,
telefoon 3026.
Wij kunnen U een goede
BIJVERDIENSTE bezor-
gen. Geen kosten, geheel
vz-ijbl. Te vermelden nr BC
Br. nr. 4401 bur. Z. Crt.
Te koop: NAAIMACHINE
trap en hand in één. Te
bevr. Franke, Schelpenpl. 8
Aangeb.: RADIOPLATEN-
SPELER in salonkast
(Braun) m. 10 nieuwe pla-
ten. Zandvoortselaan 66.
'n Extra VERRASSING
voor VADER vindt U bij
Sigarenmag. Th. Ladencr,
Gr. Krocht 25, telef. 2900
Het adres voor kwaliteits-
service.
Te knop: z.g.a.n. BABY-
BOX m. vlonder en box-
kleed, bill. pr. Hulsmanstr. l

Voor VADERDAG
Practisch en mooi geschenk is een

NO IRON OVERHEMD
in wit en grijs vanaf

STRETCH NYLON SOKKEN . . . . vanaf ƒ 1,85

Grote keuze ZELFBINDERS vanaf ƒ 2,95
kreuk vrij!

E W O L
HALTESTRAAT 12 Telef. 2099

PROTESTANTSE KLEUTERSCHOOL
Van Lennepweg 2

Aanmelding van leerlingen
Voor de cursus 1958-'59 tijdens de schooluren
voor 24 juli aan de school Van Lennepweg 2.
Dagelijks bij het Hoofd der school mej. B. Kcrk-
man, J. P. Heyeplantsoen 6.

Het bestuur.

Te koop: l pr Hud. ROL-
SCHAATSEN v. ƒ 32,75
voor ƒ 15. Gr. Krocht 19.

K I S T E N voor 13 mud
kolen a ƒ 20 per stuk. Ook
kisten v. verhuizingen en
emigratie. Helgering Zand-
voortselaan 39, telef. 2937
Per l juli gevr. in gez. m.
2 kinderen: NET MEISJE
in ben.flat aan boulevard.
Melden zaterdag 14 juni
na 4 uur. Tel. 2920. Mevr.
Berghof, Vuurboetstr. 14
TE KOOP on Ie stand
PRACHTHUIS, bev. gr. k.
m. eethoek, keuk., kelder,
gar. taov.: 4 sl.k., badk.,
zolder, 3 w.c., eigen gr.
GEVR. WONING op nette
stand te A'dam.
HUIS, gel. Fr. Zwaanstr.,
c.v. met gar., 3 sl.k. met
badk. GEVR. WONING te
Amsterdam.
Verschillende PERCELEN
met en zonder gar. op Ie
st. TE KOOP dad. te aanv.
l sept. GEM. VILLAATJE
te huur voor l jaar.
4 Kamerflat a.d. boule-
vard m. woningruil A'dam.
MAKELAAR W. P A A P
Hogeweg 17 Telef. 2965

UNIEK AANBOD l
D. emigr. 3 mnd. oude
PHILIPS SUPER TV
met 20% korting
ond. gar. Br. nr. 4403 bur.
Zandv. Courant.

THEATER „MONO P OLE"
Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

Vanaf VRIJDAG 13 JUNT
tot en met ZONDAG 15 JUNI, 8 uur

Cntemascope Technicolor

LES GIRLS
Gene Kelly, Mitzi Gaynor, Kay KendaU,
Jacques Bergerac, Taina Elg, Leslie
Philips.

De vrolijke romantische avonturen van drie
meisjes op tournee. Kom naar „Les girls"
en zie een wereld van amusement! Zonder twij-
fel de beste film op dit gebied die U ooit heeft
gezien! Toegang 14 jaar.

Vanaf MAANDAG 16 JUNI
tot en met WOENSDAG 18 JUNI, 8 uur

Die Christel
von. der Post
G-ardy G-ranass, Claus Biederstaedt, Hardy
Kruger, Hannelore Ballmann, Günther
Philip, Paul Hörbiger.

M.m.v. het Rias dansorkest, solo-trompettist
Horst Fisher en hammondorganist Heinrich
Riethmüller. Het romantische stadje Rothenburg
o/d Tauber als middelpunt van een spel van
liefde, muziek, humor en levensvreugde.
In technicolor. Cinemascope. Alle leeftijden.

DONDERDAG 19 JUNI, 8 uur (slechts l dag)
> Cinemascope Metrocolor

't Leven van
Vincent van Gogh
(Lust for life)
met Kirlc Douglas, Anthony Quinn, James
Donald.

Een beroemd man herleeft in een onvergetelijke
creatie. Toegang 14 jaar.

ZONDAGMIDDAG 15 JUNI, 2.30 uur
SPECIALE MATINEE
Wij brengen U de Amerikaanse komieken
Abbott en Costello in:

JL en C in Alaska
Daverende lachsalvo's om hun dwaze capriolen.
Toegang alle leeftijden.

Nieuwe examenopgave
Uit betrouwbare bron wordt vernomen dat er een nieuwe
vraag aan de examenopgaven wordt toegevoegd.
Deze :

Wiens brood is 50 % beter dan gewoon brood ?

Kandidaten uit Kennemerland halen voor deze vraag
een tien, want zij kunnen antwoorden:

Kwaliteitsbrood van VERMAAT & FRANKEN
is 30% beter dan gewoon brood!

Kennisgeving voor kennismakers:

V & F's malse, lekkere kwaliteitsbrood wordt in Kenne-
merland practisch huis aan huis bezorgd: blauwe V & F-
wagens, correcte verkopers.... een stadsbeeld waar u
de klok op gelijk kunt zetten l

vermaat & franken
kwaliteitsbakkerijen

Kwaliteitsbrood is altijd
de voordeligste en
beste voeding l

Elke fijnproever
prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! - TELEFOON 2254

- TELEFOON 2150



RADIO EN TELEVISIE
Grote keuze PHILIPS draagbare radio's

PHILIPS
ERRES
SCHAUB LORENZ
BLAUPUNKT

In onze nieuwe showroom tonen wij V het allernieuwste

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN J. KEUR

JSlectro-raaio-techttiscli bureau
BURGEM.
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

Erkende

AUTORIJSCHOOL „ZANDVOORT"
Autorijles
Verhuur van Opeis Rekord
/onder chauffeur

THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3383

voor „Vader"

HEREN OVERHEMDEN
Grote sortering 13,50, 9,45 8,95

9 IDEALE NO-IRON
OVERHEMDEN, wit en grijs

16,90, 15,90
50

„WEEKEND SHIRTS"
No Iron, in effen kleuren en
leuke ruiten 19,50, 17,90 15,90

0 POPELINE HEREN PYAMA'S 1/1 95
Mooie kwaliteiten 19,75, 16,90

NYLON ANKLETS
Moderne dessins, fantastisch sterk

3,25 2,95

MODERNE ZELFEINDERS
Zeer grote sortering 3,65
EFFEN KLEUREN

3,25

1,30

« HEREN ZAKDOEKEN
Te kust en te keur -4 95

per 3 stuks 3,75, 2,85, 2,50 JU

HEREN ZWEMBROEKEN
Wol en lastex 11,45, 9,45, 8,75 6,45

HEREN BADJASSEN
Frisse strepen 33,75 28, 00

NO IRON POPELINE
KAMERJASSEN

HAARLEM - HEEMSTEDE
IJMUIDEN

32, 75

ZANDVOORT
Grote Krocht
Telefoon 2666

„De zaak met de grootste keus"

Autorijschool „Laurens"
leidt TJ op in zo vlug mogelijke tijd. Les ƒ 6,- per uur.

Aanmelden: Zandvoortselaan 25
Telefoon 3556

\J
VADERDAG

toch niet?

Herenpantoffels
BROSSOIS
SCHOENHANDEL
Speciale reparatie-afdeling

CHEMISGH REINIGEN

Colbert costuum vanaf f 4.95
Mantel costuum „ f 4.95
Mantel . . . . „ f 4.95
Japqn . '.*.:... . . .. . f 3.85
Pantalon :. . . . . f 2 10
Rok . r . . f 2.10

gvbrachl
•n 9«haaN .

f 3.96
f 3.96

• • • l 3.96
f 3.08
f 1.68'
l 1.68

.op stoömgoederen mits g e b r a c h t en
gehaald van onderstaande adressen :

Lorentzplein 25
Socndaplein 37
Kerkstraat 26
Zeestraat 68
Verzetstraa* 1

Haarlem
Haarlem

Zandvoort
Beverwijk
Uitgeeft

Tel. 12478
Tel. 14333
Tel. 2653
Tel. 4724

Chem. Wasserij en Ververij „KEYSER'

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

Miep Helgering
Ged. pedicure-manicure

Zandvoortselaan 39
Telefoon 2937

Aan huis te ontbieden

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan deBraystr.'2
Telefoon 12448, Haarlem

Laat uw hond door een
erk. trimmer PLUKKEN
of SCHEREN. Spec. aan-
bev. door h.h. dierenartsen.
Ook aan huis te ontbieden.
G, WALMAN, KI. Hout-
straat 34, Haarlem, tele-
foon 02500-14303.

Wat voor feest of partü?
Alles verhuren, wij!
Glaswerk, porcelein, bestek-
ken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker,, telef. 2164

!gcbr'*f

(BURGER!
| slagerijen |

SLAGERIJ
BURGER

NATIONAAL en INT6RNATIONAAL B6KROONO

is GOED
en
GOEDKOOP

Speciale aanbieding
750 gr. fijne RIBLAPPEN 3,38
750 gr. heerlijk gekruide "

SAUCIJZEN of BRAADWORST 2,48
750 gr. LAMSROLLADE 3,48
750 gr. LAMSBOUT 3,48

100 gr. boterh.worst
100 gr. ham samen..

.c*
100 gram lever
100 gr. pekelvlees

.
ct

Heerlijk lamsvlees
Karbonaden, 500 gr. v.a. 1,38
Mag-ere lappen, 500 gr.... 2,20
Bout, 500 gr 2,45

Kalfsvlees
Lappen, 500 gr 2,48
Pricandeau, 500 gr 3,10

woensdag en donderdag
500 gr. gehakt, h.o.h. |?|0
100 gr. Saks. .
100 gr. Pork, samen 49Ct.

Varkensvlees
Magere lappen, 500 gr.... 2,58
Fricanöeau, 500 gr '. 2,90
Karbonaden, 500 gr. v.a. 2,08

Rundvlees
ROSBIEF
LENDE
ENTRE COTE
STAARTSTUK

2,90
500 gr.

Heel malse biefstuk
100 gr. 0,65

Biefstuk tartaar 250 gr. 1,25

Gebr. Burger's slagerijen
HAARLEM - AMSTERDAM

ZANDVOORT, HALTESTRAAT 3, TELEFOON 2994

VADERDAG
Ruime keuze

geschenken
vindt U bij

HENK
SCHUILENBURG

De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974
o.a. SCHEERAPPARATEN
Diverse merken.
ALLES VOOR DE FIETS.
BUREAULAMP
PICK-UP
RADIO of
TELEVISIE! ?

Een geschenk voor Vader ?
Natuurlijk wordt dit in

„Het Wonder van
Zandvoort"
gekocht!

De grootste sortering in KOP en
SCHOTELS, PORTEMONNAIES,
APTER SHAVE STICK, LEPEL en
VORK, BORRELGLAASJES enz.
Swaluëstraat 9 — Telefoon SJ/18

Een stofzuiger om trots op
te zijn:

Excelsior
stofzuiger

Nieuw model, prima zuig-
kracht ƒ 145 of ƒ ^2 p.w.

'Televisie Radio Specialist

F. H. PENAHT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

begint i n :
dirk; broek-5 i

I Geprolongeerd: KOPöftSCHOTElWEEK ;

sortering&compfeet:
32 verich.soorfen complefemaslti/den •
41 •• - vlees conserven *
26 - • visconseri/en_.

AMERIKAANSE
CORNEDBEEFi^

>r • •«

)BOTERHAMWORSr69
_ Blik met 5 ballen
GEBRADEN GEHAKT

t

;Blik5stuk.s AA Gebr<a<iei1

KNAKWORST79

'PORC6LEIN6N KOP .SCHOT6L
• Kxf //. 2.5o boocf£ch£f>pe(4s ••

:PLASTIC BOODSCHAPPENNET
.'prTchtlge SCHEÉRSPIEG6L
* kan. staan of hangen * * *
l ene zyde normale sp'iegel.
• and ere zyde verqrooi- spiegel....
* -zolang voorraad stirekt

; AVftPAPPElSCHIlMesJE

literfclik-OLBA-
BRUI N€ BONEN

BONEN
Literkrujk

•ADEIROSSA

66i f es /i*>or>ades/i
pa

Vi\30

J Ff es heerlijkees e e r j e j«r̂ ^

•SIASAUS59
DADELS 5Q
zonder pit *0^7*'.

wij tochten-weer eenparfcy -^M>%
:LOLLYS ZON DER STOKJE 7O
j Zolang- voorraad strekt:
•••ROYCO" p3'̂ 6

TOMATEN SOEP

ABONNEERT U
op de

ZANDVOORTSE
COURANT

dirk ^< broek
Z AN D VOORT* KERKSTRAAT! 9
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35 jaar Zandvoorts Mannenkoor
Jubileumconcert in H«rv. kerk]

J.l. zaterdag herdacht „Zandvoorts Mannenkoor" met een concert in de
Herv. Kerk zijn 35-jarig bestaan. De jubileum-uitvoering stond onder lei-
ding van de dirigent van het koor, de heer B. J. Beylevelt. Annie van
Haeringen sopraan en Pieter Fischer organist, verleenden hun solistische
medewerking.

Het programma was voorzien van
een voorwoord van de beschermheer
baron E. v.d. Heydt en de ere-voor-
zitter, burgemeester H. M. v. Fene-
ma. Baron v.d. Heydt besloot zijn
inleidend schrijven met de beste
wensen en hartelijke groeten vanuit
zijn verblijf in Zwitserland aan het
koor. Mr. van Fenema schreef vrien-
delijke woorden aan het adres van
het jubilerende mannenkoor en re-
kende het zich tot een eer nog lange
tijd als ere-voorzitter te mogen fun-
geren.

Het uitgebreide programma werd
geopend met het verenigingslied,

„Ons lied aan de zee!", dat ik
vaak heel wat pittiger heb horen
voordragen, als thans het geval was.

Hierna volgde direct „Praeludium
en fuga" in a kleine terts van J. S.
Bach voor orgel. De organist Pieter
Fischer maakte met dit werk een
uitstekende indruk. Hier kon men
weer eens de goede kwaliteiten van
het orgel bewonderen. De organist
had zijn keuze niet beter kunnen
doen. Met grote aandacht werd dit
stuk door de aanwezigen beluisterd.

De drie werken van Palestrlna
voor mannenkoor kregen een be-
hoorlijke uitvoering, hoewel de in-
tonatie soms niet geheel correct was
te noemen.

De sopraan, Annie van Haeringen,
kon ons rnet de beide Psalmen van

' Constantijn Huygens maar weinig
boeien, zij heeft een goede stem,
niaar zong deze liederen wat stijf.
De voordracht mist nog de nodige
warmte; er was te weinig expressi-
viteit.

De werkjes van Schubert lagen
, het publiek, goed ,in het gehoor. en

het mannenkoor oogstte hiermede
een welverdiend succes.

Als intermezzo speelde Pieter Fi-
scher ' Choral III van César Frank.
Dit grandioos orgelwerk gedacht
voor een drie klaviersorgel, heeft
vele nieuwe mogelijkheden gebracht
voor 't rijke klankgebied van dit in-
strument. De orgels in Franck's tijd
onderscheiden zich van de oudere
instrumenten door een grotere sou-
plesse in de toonvorming en een gro-
tere verscheidenheid in de registers.
Over 't algemeen kan men zeggen
dat de disposities der Franse orgels
in de 19e eeuw door het romantische
orkest zijn beïnvloed. Met dit alles
moest de speler rekening houden en
Fischer was zich daarvan ten volle
bewust. Het was een hele prestatie
dit fraaie orgelwerk op het orgel in
deze kerk tot zijn recht te doen ko-
men.

Hij is hier vrij goed in geslaagd
en wij hebben zijn spel met bewon-
dering gevolgd.

Hierna bracht het koor een aan-
gename afwisseling met het zingen
van een drietal bekende Negro-Spi-
rituals, waarbij een goed gezongen
bariton-solo opviel in „Steal away".
De „Biblische Lieder" van Anton
Dvorak werden door Annie van
Haeringen met meer soepelheid ge-
zongen.

In de beide werken van A. Diepen-
brock voor mannenkoor was men
niet bijster gelukkig.

De sopraan zong het „Halleluja'.'
van W. A. Mozart op een zeer ver-
dienstelijke wijze. -

Ook het mannenkoor was bevredi-
gend in Mozarts „Priesterkoor" uit
„Die Zauberflöte" voor mannenkoor
en orgel.

De cantate: „Dir, Seele des Welt-
alls" van Mozart was een waardig
slot. Het mannenkoor, de sopraan en
de organist wisten hiervan een top-
prestatie te maken. Een goede af-
sluiting van dit Jubileumconcert.

Slechts een gering aantal zangers
van het uit ongeveer vijftig leden
bestaande mannenkoor, nam aan de
uitvoering deel.

Het is te hopen, dat dit koor in de
toekomst een flinke uitbreiding zal
ondergaan, zodat de actieve dirigent
Beylevelt het weer op het niveau
kan brengen waarop het voorheen
stond.

Onder hen die het concert in de
kerk bijwoonden zagen wij o.m. bur-
gemeester van Fenema met echtge-
note, enige gemeenteraadsleden, ver-

• tegenwoordig ers van diverse vereni-
gingen en de heer Misset uit Haar-
lem namens het Ned. Zangersver-
bond.

Na afloop van het concert vond
een receptie plaats in café-restau-
rant „Zomerlust" waar gelegenheid
bestond bestuur en leden met het 35-
jarig bestaan geluk te wensen.

Burgemeester van Fenema wenste

hier het koor en zijn dirigent nog
vele succesvolle uitvoeringen toe en
overhandigde drie medewerkers een
fraaie muziekmap. Hij releveerde in

een sympathieke speech de geschie-
denis van het koor dat onder ver-
schillende bekwame en bekende diri-
genten was opgetreden .

Hij had veel respect voor het door-
zettingsvermogen van enkele koor-
leden, die met volharding en ambitie
hef koor op peil houden. Hij wenste
tenslotte de dirigent een volhardende
en gestadige arbeid toe want die al-
leen kan bijdragen tot betere en gro-
tere resultaten.

Ondergetekende, ere-lid van Zand-
voorts Mannenkoor, maakt hierbij
van de gelegenheid gebruik, leden en
dirigent eveneens van harte geluk
te wensen met dit 35-jarig jubileum.

JAC. BONSET.

1800 ballonnen in de lucht
Een groot winkelbedrijf te Amster-
dam organiseert jaarlijks voor zijn
personeel, dat 25 jaar of langer' in
dienst is, een uitgaansdag met ver-
schillende attracties. De club van
deze personeelsleden, „de zilverling-
gen" genoemd, groeit met het jaar!
Ditmaal waren er 170 deelneemsters
en deelnemers. Als onderdeel van
het gezellige dagje, dat met vier
autobussen werd ondernomen, stond
een bezoek aan Zandvoort op het
programma, waar ten faveure der
zilverlingen pl.m. 1800 Zandvoortse
schoolkinderen waren ingeschakeld
om evenveel kleurige luchtballonnen
op te laten. Touring Zandvoort nam
de technische voorbereiding van deze
ballonvaart voor zijn rekening en
— ofschoon het startschot, gelost
door de heer H. Hugenholtz, eerst
om vijf uur zou weerklinken, kozen
ver voor half vijf reeds vele tiental-
len ballonnen het territoriale lucht-
ruim boven de badplaats. De gasten,

verzameld op hat terras van hotel
Bouwes, genoten, er zichtbaar van en
toen dan ook om en nabij vijf uur
de grote vlucht begon, waren de bij-
valsbetuigingen niet „van de lucht".
Snel dreven de veelkleurige ballon-
netjes op de noord-noordwestenv/ind
landinwaarts, individueel en ook wel
groep-vormend! Het was inderdaad
een zonnig en fleurig gezicht, temeer
omdat het weer op buitengewone
wijze meewerkte. De collaboratie
van de' Zandvoortse schooljeugd
werd beloond met het aanbieden van
ijsjes, die — als gevolg van een per-
fecte organisatie — binnen 'n kwar-
tier waren uitgedeeld.

Gezellige muziek uit geluidsver-
sterkers zorgde er voor dat de stem-
ming, zowel onder de' zilverlingen
als onder de ballonvaarders oppcr-
hest was.

En nu maar afwachten wie de
prijzen in de wacht sleept en welke
school de radio krijgt!

Muziekles op scholen
houdt^contactcommissie nog steeds bezig

De contactcommissie culturele belangen te Zandvoort houdt zich nog
steeds bezig met de vraag of in Zandvoort behoefte zou bestaan aan
volksmuziekschoolonderwijs en zo ja, op welke wijze daarin zou kun-
nen worden voorzien.

Vrijdagavond werd Len raadhuize hierover een bespreking gehouden
met het onderwijzend personeel van Zandvoort.

De voorzitter der commissie, de
heer Wijnbeek, sprak zijn vreugde
uit over de grote belangstelling voor
deze bijeenkomst en heette de heer
Wim ter Burg, adjunct-hoofddirec-
teur van de Amsterdamse Volksmu-
ziekschool, welkom, die daarna aan
de hand van verschillende voor-
beelden uit de praktijk het doel van
het muziekonderwijs aan de jeugd
schetste. Spreker- gaf blijk van zijn
waardering voor hetgeen thans in
de scholen op muziekgebied wordt
gedaan. Toch was de heer Ter Burg-
van mening dat tot heden de muzi-
kale vorming op de scholen niet tot
haar recht kon komen. Volgens hem
komt dat • mede doordat algemeen
nog niet voldoende het besef is door-
gedrongen, dat bij een volledige en
harmonische opvoeding het muzi-
kale element niet mag ontbreken.
Hij wees er voorts op, dat bij de mu-
zikale vorming van de jeugd het
streven niet mag zijn gericht op de
emotie van één luisterend publiek,
doch meer het zoeken naar de eigen
emotie.

Het kind musiceert om der wille
van de muziek zelf. Met behulp van
een eigen methode zijn de volksmu-
ziekscholen in deze richting werk-
zaam. Het ideaal is — aldus spre-
ker — dat het algemeen vormend
muziekonderwijs zo spoedig moge-

Wo*t maftfeefcen. de, meuten

Veel sport en weinig piekeren!

Ten gerieve van velen heb ik mij on- zierig zijn!
langs eens in verbinding gesteld met Toen de dokter mij dat vertelde,
een van mijn oude relaties: een keek ik zeker erg ongelovig, omdat
waardig lid van het gilde der medi- ik mij niet kon voorstellen dat iets,
cijnmannen. Niet, omdat ik mij min- waar je ziek van wordt, fijn voor je
der lekker zou voelen, maar om te kon zijn. Maar hij liet er op volgen
voldoen aan de talrijke vragen, die dat iets waar je plezier in hebt, heus
mij de laatste tijd gesteld werden op niet altijd goed voor je gezondheid
het gebied van het menselijk wel- is. Toen gaf ik me gewonnen en ik
zijn. (In de meeste gevallen echter prees des dokters wijsheid.
het onwelzijn.) Wanneer U zich onwel voelt na

Ik ga niet, zoals ik doorgaans doe. een maaltijd, bijvoorbeeld een ge-
de ontvangen schriftelijke vragen spannen gevoel in de lagere regio-
stuk voor stuk beantwoorden. Ik nen, dan kunt U er verzekerd van
moet daar wel van af zien, omdat ik zijn, dat U te veel hebt gegeten,
verschrikkelijk veel klachten op het- Moeilijker dingen moet U er niet
zelfde gebied onder m'n ogen heb achter zoeken. Probeer niet de
gekregen, terwijl verschillende vra-
gen een zo algemeen karakter droe-
gen, dat ik ze voor een collectief be-
antwoorden geschikt acht. Gisse le-
zers en lezeressen zullen opmerken:
Hm... nogal vreemd, waarom gaan
die mensen niet rechtstreeks naar
een dokter?

Zeer zeker een intelligente opmer-
king, maar de schroom van vele lie-
den, die aan een doktersbezoek toe
zijn, is bekend. Men hanteerde mij
als tussenpersoon. Dat ik daar zeer
mee ingenomen ben, zal U duidelijk
zijn. En ik hoop dat ik het in mij
gestelde vertrouwen niet zal hebben
beschaamd, als ik straks aan het
eind van mijn (medisch) latijn ben.

O ja, dit nog: de goede pil, waar
ik het hier over heb, is een minzaam De dokter spreekt.

mens en hij houdt er gezonde opvat- kwaal op te heffen door de volgende
tingen omtrent ongezondheid op na. dag een carbonade meer te oten,
' Tot goed begrip van wat volgen want dat zou
gaat - ik houd met U een gewoon Meen niet dat
praatje over de mens - moet ik U Ue hebt dat zi-n maar dure woor.
mededelen dat het menselijk lichaam den voor hee]
weliswaar gecompliceerd is, maar maagbezwaren
dat de geest in dat lichaam veel schransen
moeilijker te omvatten is. Het ver- Een even duuv woord> waar men
band tussen beide is enerzijds duide- tegenwoordig nogal vaak mee
lijk, anderzijds wanhopig makend. schermt, is migraine. De dokter ge-

kunnen bcrouwen.
indigestiG of consti-

ordinaire dingen:
na overvloedig

Laat dit U voldoende zijn. looft daar niet in. Migraine is hoofd-
Op een doktersspreekuur komen pijn, zei hij. En daarmee basta. Laat

dagelijks mensen met de uiteen- de klagers over hoofdpijn maar eens
lopendste klachten. Men heeft hoofd- wat meer fietsen on wat minder pie-
pijn, rugpijn, aangezichtspijn, men keren, voegde hij er aan toe, en ook
heeft een hardnekkige hoest of men moeten ze wat minder ruzie zoeken
heeft een niet regelmatig function- niet hun huwelijkspartner. Vrienden,
nerende spijsvertering. En bij al ik meen hier de vinger te hebben ge-
deze dingen wil men zo spoedig mo- legd op een wonde plek in onze sa-
gelijk van zijn narigheden af, zonder menleving. De voortdurende contro-
de eigenlijke oorzaak aan te pakken, versen tussen man en vrouw in een
Mijn oude vriend, de dokter, vertel-
de mij dat de meeste mensen hun wereld van idioten moét ook wel
ziekten onnodig rekken doordat ze hoofdpijn-verwekkend werken. Ik
de oorsiaak, waaruit hun pijn voort- heb eens een geval meegemaakt,
komt, niet durven of willen bestrij- waarbij een ruzie zo hoog opliep, dat
den.'Want die oorzaak kan erg ple- de vrouw de man een bloempot-(met

geranium) tegen het hoofd smeet.
De man heeft daarna geruime tijd
aan zware hoofdpijnen geleden. Ja,
zei de dokter, ze pakken de oorzaak
niet aan.

Nou, zei ik, moeten wc dan alle
potten met geraniums opruimen?
Hij heeft me daarna langdurig met
z'n stetoscoop gekiteld, maar hij kon
niets ontdekken.

Een bekend verschijnsel is de stij-
ve nek. Een lastige ziekte, vrienden,
die nochtans altijd een beetje op
m'n lachspieren heeft gewerkt, zon-

'der daar bepaald in te zetelen. Men
moet ook hier weer de oorzaak op-
sporen. En heeft men dat gedaan,
dan wéét men tenminste waar een
stijve nek aan toe te schrijven is.
Voorkomen is beter dan genezen. U
moet uit de tocht gaan staan en niet
te veel omhoog kijken. De, televisie-
nek is een variant van de gewone
stijve nek.

Ik kreeg brieven van angstige
mensen, van mensen, die om de een
of andere reden ergens bang voor
waren. Na de examentijd fleuren al
deze lieden weer op, U zult 't zien.
Neem sterke koffie en wat broom en
doe alsof er geen examens meer be-
staan. Heel ons leven is een examen,
vrienden en het gaat toch niet aan
om heel dat leven in de put te zitten.
Ik weet wel dat ik -mezelf hiermee
tegenspreek, want ik heb pas nog
geschreven dat de toestand mij zor-
g-en blijft baren. Och, ik heb me mis-
schien wat laten gaan, maar de oor-
zaak van déze zorgen kan ik toch
niet verwijderen. En daarom: bon-
jour tristessc. De zenuwen voor
Chroestjev, Soekarno, minister Hot-
stra en de Gaulle. (Ik noem er maar
zo een paar, hoor en ik heb niemand
uit de politieke wereld speciaal op
het oog, op het hart of op de maag.
Van tijd tot tijd zijn ze allemaal een
ergernis.)

Over de mensen met hartepijn kan
ik me moeilijk uitlaten, zonder pcr-
soonlijk te worden. Er zijn ontelbaar
veel dames, die menen iets aan het
hart te mankeren, maar ze zijn of-
wel te verliefd of ze tobben over du-
aard van het /erliar'd-zijii bij de 3011-
gens. Dit geeft een wee gevoel m
de hartstreek, dat onmiddellijk ver-
dwijnt als do twee een huwelijk plc-
gen.

Ontzeg U niet allo geiioegolijkc
dingen in het leven om iets te berei-
ken wat U krachtens Uw constitutie
niet kunt bereiken. Er zijn tegen-
woordig erg leuke japonnetjes voor
de semi-dikkerds'. En daar gaat het
om. Vandaag of morgen komt er een
leuke Piet uit Parijs de wereld ver-
tellen dat dik zijn hoogst modieus
is en alle panlatten gaan' roomsoe-
zen eten bij 't leven. Alles is op dit
gebied betrekkelijk, vrienden.

En geniet dezer dagen eens van
de zon!

't Beste, hoor!
BARTJE

lijk van de volksmuziekschool ver-
dwijnt om taak te worden van de
gewone school en dat dus de V.M.S.
het instrumentaal onderwijs ver-
zorgt.

De heer Ter Burg gaf vervolgens
een uiteenzetting over de opzet van
V.M.S. Amsterdam, met haar A. B
en C-afdeling, waarvan de eerste
een 2-jarige cursus omvat van voov-
bereidend algemeen vormend mu-
ziekonderwijs. De B-afdeling is de
instrumentale afdeling met daar-
naast verplicht voortgezet algemeen
vormend muziekonderwijs waarbij
ook aandacht wordt besteed aan het
muziekbeluisteren. Hiermede gaat 3
jaar gemoeid. De C-afdeling bouwt
op het voorafgaande voort en is on-
beperkt van duur.

Op desbetreffende vragen deelde
de heer ter Burg mede, dat de V.M.
S. zich richt tot de leerlingen van de
4c klas der lagere scholen.

Voorts ging hij uitvoerig in op de
financiële zijdo van de zaak.

Met nadruk verklaarde spreker
tenslotte, dat het volksmuziekschool-
onderwijs vooral de volledige inzet
van de leerkracht vraagt, doch dat
deze, mits daarvan overtuigd, zeker
kan zijn, dat zijn moeite ruimschoots
zal worden beloond door de dank-
baarheid die het kind hem telkens
bewijst.

De voorzitter sloot de bijeenkomst
met een kort woord.

Zonder op de zaak te willen voor-
uitlopen achtte hij het niet onmoge-
lijk, dat in de nabije toekomst eens
een demonstratie-avond zal worden
gehouden, waarbij o.m. ook de ou-
ders zullen worden betrokken.

Triptiek van ongevallen
Jl. vrijdag - de dertiende - werden in
een tijdsbestek van enkele uren drie
ongevallen genoteerd.

In Plan Noord werd door militai-
ren geoefend in het besturen van
grote vrachtwagens. Op de van Len-
nepweg nam een der militaire chauf-
feurs een bocht op een verkeerde
wijze. De zware wagen reed het trot-
toir op en botste tegen de gevel van
perceel no. 31, bewoond door de fa-
milie M. De gevel werd zwaar be-
schadigd en moest op advies van
bouw- en woningtoezicht worden ge-
stut.

De bestuurder kneusde enkele rib-
ben en werd per ambulance naar de
Ripperda-kazerne overgebracht. De
marechaussee stelde een uitgebreid
onderzoek in.

Op de Kostverlorenstraat kwamen
twee auto's met elkaar in botsing.
De bestuurder van een der wagens
verdween echter voordat de politie
was gearriveerd.

In de Frans Zwaanstraat gebeur-
de een ongeval van ernstiger aard.
Een scooter, bestuurd door de 24-ja-
rige D.A\ van L. reed tegen een auto
op. L. brak zijn linkerbeen en moest
op advies van dr. P. Vijlbrief naar
het St. Elisabeth-gasthuis worden
overgebracht. De scooter werd bijna
geheel vernield.

Eerste steen voor
bejaardentehuis

A.s. zaterdag om 11 uur wordt
door burgemeester H. M. van Fene-
ma de eerste steen gelegd voor een
nieuw te bouwen bejaardentehuis in
Bentveld voor rekening van de A.G.
Bodaanstichting.

Voor of tegen autowedstrijden
De heer Hugenholtz, directeur van
de stichting „Touring Zandvoort"
neemt a.s. zondag van 7 tot 7.30 uur
deel aan een vraaggesprek over het
onderwerp „Het voor of tegen van
autowedstrijden".

Aan het radio-praatje — voor de
VARA-microfoon — nemen voorts
deel de heren P. J. Nortier, K. J.
Muller en K. Peereboom. De leiding
berust bij de heer J. Buys.
Hoeveel luisteraars
en kijkers?
Op l juni bedroeg het aantal aan-
gegeven radio toestellen 2.417.429 te-
gen 2.409.544 op l mei 1958.
In hetzelfde tijdvak steeg het aan-
tal geregistreerde tv-ontvangers van
300.176 tot 308.126. Op l juni 1958
waren er 517.108 aangeslotenen op
het draadomroepnet tegen 518.850
op l mei 1958.



Daar kunt u heen
Monopole

Dinsdag 17 juni, S uur: film „Die
Christel von der Post".

Woensdag 18 juni, 8 uur: idem.
Donderdag 19 juni, 8 uw: film „Het

leven van Vincent van Gogh".
*

Hotel Bouwes
Dagelijks 8 uur: Het orkest van

Jack Greci.
Zondags matinee.

Concertgebouw Haarlem
Donderdag 19 juin, 8.15 uur: Zomei-

concert door het N.Ph.O.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Spreekuur Burgemeester
De Burgemeester der gemeente

Zandvoort zal op woensdag 18 juni
1958 geen spreekuur houden.

Uitnodiging tot autorit
Donderdagnacht omstreeks 12 uur
sta.pte een. inwoner uit zijn wagen
voor zijn woning aan de Boulevard
Paulus Loot en vroeg aan een onge-
veer 20-jarige jongeman of hij de
auto wilde meenemen naar de gara-
ge. De jongen startte en reed weg.
Toen de eigenaar vrijdagmiddag zijn
garage opbelde met het verzoek de
wagen even voor te rijden, bleek dat
de auto niet was gearriveerd. Het
was zijn gewoonte een monteur op
te halen, die dan de wagen naar de
garage bracht. Zo gebeurde het don-
derdag ook. De jongeman stond voor
de garage en stapte in toen het por-
tier voor hem werd geopend. Later
reeds hij de wagen weg zonder een
spoor achter te laten.
Zaterdagmiddag werd de Zandvoort-
se politie telefonisch gewaarschuwd
door een inwoner van Santpoort, dat
al ruim een dag een auto voor zijn
deur geparkeerd stond. De man had
de papieren in de wagen nagekeken
waaruit hem bleek dat de wagen in
Zandvoort thuishoorde. Enkele uren
later was de auto weer bij z'n recht-
matige eigenaar teruggekeerd. Van
de jongeman is nog steeds niets be-
kend.

Type-examen openbare ulo
De navolgende leerlingen van de

openbare ULO-school te Zandvoort
slaagden voor het type-diploma.
E. R. H. Bol, A. J. ten Broeke, F. E.
van Caspel, G. Eeltink, W, A. Eyk,
E. Hagen, H. Heeres, G. C. van Her-
wijnen, H. C. Holsteyn, J. Th. Kerk-
man, E. J. Klomp, B. E. Koe, A. Ko-
per, J. Koper, C. A. Kraaijenoord,
K. Kreuger, A. P. van Litsenburg,
A. M. Menks, H. van der Mije, J. P.
Schrander, E. G. Sluijs, M. Terol,
E. B. I. Visser, C. v.d. Voet en D. R.
Walter.

Geen der candidaten werd afgewe-
zen.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Zaterdagavond j.l. vonden in het

gymnastieklokaal van de Wilhelmi-
naschool de verenigingskampioen-
schappen van OSS plaats. De best-
geplaatste dames, heren, jongens en
meisjes van de in october j.l. gehou-
den onderlinge wedstrijden, namen
hieraan deel. De meisjes en dames
verwerkten oefeningen aan de even-
wichtsbalk, brug/ongelijk, ringen,
paard en langemat springen. De jon-

gens en heren verwerkten een oefe-
ning aan brug, ringen, rek, paard-
voltige, paard- en langemat sprin-
gen.

De jury, bestaande uit cursisten
van de sportschool Cios uit Over-
veen, had zeker geen gemakkelijke
taak; de prestaties van sommige
turners en turnsters ontliepen elkaar
niet veel.

Na dank gebracht te hebben aan
jury, telcommissie en de leider van
do OSS-gymnasten, kon de voorzit-
tei van de vereniging de uitslagen
bekend maken.

Deze luiden:
Dames: kampioene A. van Soolin-

gen, 40,1 punt.
Meisjes: kampioene J. Hooglander,

36,8 punt.
Heren: kampioen A. Bod, 45,2 punt.
Jongens: kampioen E. Brokmeier,

42,8 punt.

Abonneert U op de
Zandvoortse Courant

Administratie;
Achterweg l, telefoon 2735

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

3000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
3100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raaöhuisplein.
2345 Gemeente Secretarie
2069 Begrafenis- en crematie-onder.

neming J. de Roode, • Kerkstr.la
2424 Autobedryven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grot» Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoorl",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365 ,
Renault service-dealer

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
•bacns Drukkerij, Achterweg 1.

WIE N'IET ADVERTEERT
WORDT VERGETEN!!!

G. A. L. J a n s s e n
INTERNIST

Marine Hospitaal

Afwezig
GEVR. voor echtp. m. 2 lc.,
voor 2 weken in juli: GEM.
KAMER m. liefst 2 sl.k.
W. v. Hartingsveld, Rem-
tarandtlaan 58, Naarden.

AANG.: DAMESRIJ WIEL,
„Gazelle", Lijsterstraat 7,
telef. 2383

NET MEISJE GEVR. voor
hele dagen in gez. m. 2 k.
Mevr. Roos, T]. Hiddes-
straat 2 flat 6, telef. 3056

Echtp. m. 2 k. VRAAGT
GEM. KAMERS m. vrije
keuken te huur v.d. maand
juli te Zandvoort. Br. met
prijsopg. nr. 4501 bur. Z.C.

Aan komen lopen: Z W AR-
TE POES. 9 juni.
Patrijzenstraat 20.
TE KOOP: 6 stuks WIS-
TON AUTOMATEN, 12 lo-
ketten. Te bevr.Brederood-
seweg 81, Santpoort, telef.
2560-7905
KAMERMEISJE/
SERVEERSTER GEVR.
met spoed! Tel. 2742

TOESTEL

Henk Schoilenburg
Gr. Krocht 5-7 Telef. 2974
Ook draagbare BATTERIJ
RADIO'S voor 't strand en
overal elders.

Gertenbachs Drukkerij
verzorgt al uw

FAMILIE
DRUKWERK

als:
Geboorlekaartjes
Verlovingskaartjes
Ondertrouwcirculaires
Visitekaartjes
Rouwcirculaires
Dankbetuigingskaarten

Achterweg l
telefoon 2135

IK HOU VAN
DE GRU YTER

die zo lekker tracteren kan!

Wie elke week van de bijzondere aanbiedingen- profiteert, bespaart
guldens. Uw portemonnaie vaart er wel bij!
En ook voor de bijzondere aanbiedingen altijd 10% korting*.

voordeel i voordeel
tot en met
24 juni '58

tot en met
24 juni '58

Bij aankoop van f 5.- De Gruyter - artikelen

vijf Pïcnicrépën

samen • 50 cent

een pak hoorntjes Macaroni
of vlugk. hoorntjes Macaroni

5cent goedkoper

10% KORTING DOOR
eigen importen

eigen expeditie
eigen fabrieken

eigen winkels
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Seizoen-ontheemden
Naast de problemen op het gebied van de recreatiemogelijkheden tij-
dens het seizoen in Zandvoort, is er een probleem, dat veel meer in-
grijpt in het leven van zowel inwoners als badgasten: het euvel van de
te laat naar bed gaande kinderen, 'n Opvallend verschijnsel, waar men
vooral niet te licht over moet denken

Door het samenbrengen van dik-
wijls geheel verschillend geaarde ge-
zinnen ontstaat een zekere dishar-
monie in de leefgewoonten, die cul-
mineerfc in het loslaten van waarden,
die buiten de seizoentijd zeker nog
erkend worden.

De particuliere verhuur, dus het
beschikbaar stellen van een bepaald
gedeelte van de woning, zonder er
een beroep van te maken, schept een

complex van moeilijkheden, dat men
klaarblijkelijk van te voren niet vol-
doende overziet.

De sfeer in een badplaats is nu
eenmaal bijzonder geschikt om de
aandacht te fixeren op verdienen.
Men bekent, dat misschien ,niet
graag, maar het lijkt volkomen lo-
gisch dat men — bij 'de huidige
duurte — streeft naar een vergro-
ting van het gezinsinkomen. Van-
zelfsprekend heeft dit Könsekwen-
ties waar men soms niet goed raad
mee weet! .- ' , -

Wanneer ouders tijdelijk niet kun-
nen beschikken over» de gehele ruim-
te, waarin het huiselijk • leven zich
afspeelt, dan heeft dit een onmiddel-
lijke invloed op de kinderenr Zeker,
ze ,lopen gemakkelijker uit de hand'!
Ze worden vaak op ontstellende wij-
ze aan hun lot overgelaten en was
het_buiten het seizoen .vaak al moei-
lijk hen" op tijd' naar bed te sturen,

in de zomer komt er helemaal niets
van terecht. De verzwakking van
het gezinsleven werkt natuurlijk on-
gunstig op het gedrag van de kin-
deren.

Eigenlijk mag men dit probleem
wel kenschetsen door te zeggen dat
velen, wat de opvoeding van hun
kinderen betreft, er in de zomerver-
huurtijd „met de pet naar gooien".
Badgasten mogen dan misschien
hier en daar stimulerend werken op
het vieren van de teugels — ze zijn
met vakantie! — een volkomen ex-
cuus voor het verwaarlozen van de
dingen ,die in het belang van het
kind zijn, is dit niet.

Het gezin in de zomermaanden
biedt aan het kind vaak niet meer
dat natuurlijke en gezonde milieu,
waarin zich de opvoeding als 't ware
„automatisch" voltrekt. Het huisge-
zin en het leven in huis is voor de
opvoeding van de allergrootste bete-
kenis. En als dit leven tamelijk cha-
otisch is, kan het kind daar onmo-
gelijk een geschikte basis in vinden,
van waaruit het zich ontplooien kan.

ZONDAG 15 JUNI - Als 't nooit
slechter weer wordt, loop ik lekker
binnen. Nou zult U wel zeggen: Zo
heb ik Stoeleman nooit horen pra-
ten. En dat is ook zo, ik ben niet
zo inhalerig van aard, maar ik moet
't soms wel eens zeggen, omdat er
altijd lui zijn, die mij m'n verdien-
sten schijnen te misgunnen. On-
danks het kostelijke zomerweer zijn
er mensen, die overal en altijd wat
zuurs en zwarts moeten zien. Zit me
daar vanmorgen een lange
vent in de zon, sigaretje in z'n
hoofd, lekker gebruind en je
mag dan denken dat-ie 't naar
z'n zin heeft. Niks hoor! Zegt
tegen me: Stoeleman je ver-
dient ze weer goed, maar voor
mijn part regent 't morgen
met bakken! — Nou moet je
me niet kwalijk nemen, mees-
ter, zei ik, — heb je soms al
een zonnesteek opgelopen? Want als
je zo'n hekel hebt aan dit weer, wat
doe je dan hier ?! Dat t is toch lo-
gisch, mensen, dat je zo iets vraagt.
Toen beweerde die zuurpruim, dat-ie
zich thuis altijd zo verveelde, maar
dat er natuurlijk mensen zijn, die
aan dit weer verdienen. En hij keek
me gluiperig aan. Dan wordt ik al-
tijd wat giftig, want tenslotte ben ik
toch ook niet te beroerd om het
iedereen naar de zin te maken. En
nou zeg ik dan maar tegen zulke
kerels: Ja, hoor, ik verdien ze lekker
en voor mijn part komt de tempera-
tuur tot oktober niet meer beneden
de twee en dertig graden.

Maar het fijnste vind ik 't voor die
kleine kindertjes, die deze maand al
zo lekker bruin geworden zijn. Toch
sta je er versteld van hoe kalm som-

* mige ouders het opvatten als er een
van hun koters weg is. Soms komen
ze na een paar uur vragen:— Stoe-
leman, heb je toevallig Benny ook
gezien ?Hij heeft een rood -bad-
broekje aan! (Ik heb voor de aardig-
heid vandaag 'op mijn strand alle
jochies met een rood broekje aan,
geteld. Ik kwam tot vier en veertig).
Natuurlijk worden alle kinders weer
gevonden, dikwijls bij de rotonde,
maai' de mensen,weten niet wat een
ellende die stumperds doormaken als
hun ouders zo lang moeten lopen
zoeken. Houdt ze toch een beetje in
de gaten en ga 's middags met het
opkomen van de vloed niet ergens
anders zitten voor je alle kinderen
van je de nieuwe plaats goed hebt
aangewezen.

Jans zei vanmiddag: of het strand
wordt te klein of er komen steeds
meer mensen bij, maar dit is een
janboel. Ik kan niet meer zien waar
ik loop! Ik geloof dat er meer water
komt de laatste tijd, want het strand
wordt telkens smaller. Is U dat ook
opgevallen ?
MAANDAG 16 JUNI - Na zo'n
dagje als gisteren is het precies goed
dat 't vandaag maandag is. Er ko-
men tegenwoordig wel vreemde die-

ren naar het strand. Eerst
hebben we de coloradokevers
gehad, die werden nogal gauw
opgeruimd, maar zaterdag en
gisteren hadden we grote
bruine torren of kevers. Jans
had er een in d'r haar. Ik heb
'r nog nooit zo horen kwette-
ren! Volgens een meneer, die
't weten kan, zijn dit heel on-
schuldige beestjes, die ook

eens wat anders willen dan boombla-
deren en andere groenten. En toen
kwamen er allemaal kleine vliegjes,
die in de zonnebrand-olie bleven
plakken. Dat was een vervelende be-
doening voor een heleboel dames. Zo
heb je altijd wat bij ons in Zand-
voort.
DINSDAG 17 JUNI — De mensen
klagen zo nu en dan dat er zo wei-,
nig vertier is in het dorp als de zon
niet meer schijnt. Ja, dat is mijn af-
deling niet. Wij, mensen van het
strand, hebben onze handen vol als
de zon wel schijnt en als 't regent, is
er altijd wel wat anders te doen.
Misschien heeft meneer Hugenholtz
van de Touring eens een ogenblikje
tijd tussen zijn race-auto's door om
z'n gedachten eens te laten, gaan in
de richting van vermakelijkheden in
het dorp, vooral 's avonds. Ik denk
dat iedereen met de feestweek van
de Zandvoortse Handelsvereniging
z'n kruit verschoten heeft. Alleen de
lichtjes branden nog 's avonds.
WOENSDAG 18 JUNI — Iets min-
der zonning, maar toch lekker weer,
hoor! Ik teken de hele zomer voor
zo'n weer, want de mensen hebben
't best naar hun zin. Voor Jans is 't
ook prettig dat er zo nu en dan wat
gasten een praatje in de tent komen
maken.
DONDERDAG 19 JUNI. — Nou be-
ginnen ze in de weerberichten te
kletsen over randstoringen. Ze vin-
den altijd wat anders uit, als 't even
goed gaat.

STOELEMAN.

Het grootste kwaad, dat de kinde-
ren wordt aangedaan, is de mening
dat het er 's zomers „met zo op aan
komt". Misschien denken de meeste
ouders wel: wat ze in het seizoen
te kort komen, halen ze in de winter
wel weer in!

Misschien wel en 'misschien ook'
niet. Niemand kan precies zeggen
hóe een kind reageert op een korte
of langere periode van rust-ontbe-
ring.
Als er dan in de huizen geen plaats
meer is, terwijl het toezicht ook veel
te wensen overlaat, gaan do kinde-
ren maar de straat op. En het is be-
paald triest te zien dat grote
groepen kinderen hun heil zoeken in
het 's avonds laat door het dorp
slenteren, patates-frites etend en
verder maar „met hun ziel onder de

arm" lopen, omdat ze het gezag van
thuis niet voelen. Het is geen zeld-
zaamheid dat men onder hen kinde-
ren van vijf tot tien jaar aantreft
op een uur, dat volwassenen zich ter
ruste begeven.

Deze" „straat-recreatie" neemt met
het jaar grotere vormen aan en ze
schijnt zich te voltrekken zonder
tegenweer De ouders hebben
geen tijd, want zij ontvluchten het
huis ook.

Er is in de jaren na de oorlog dik-
wijls gesproken en geschreven over
de displaced persons," de ontheem-
den, -die -door oorlogsomstandigheden
huis en have verloren. Maar vlak on-
der onze neus begint een legertje
seizoen-slachtoffers te groeien, kin-
deren, die in eigenlijke zin geen te-
huis meer hebben. Dit trieste beeld
begeleidt — jammer genoeg — als
misschien niet gewenste, maar niet-
temin zeer opdringende partner —
de seizoenverhuur.

Er wordt de laatste tijd zo veel
gesproken over het mceilijk-opvoed-
bare kind en hele studiedagen van
instellingen, die de kinderbescher-
ming als voorwerp van hun streven
hebben gemaakt, worden er aan ge-
wijd. Maar iedereen is het er over
eens dat een kind, dat niet voldoen-
de rust krijgt, in feite mishandeld
wordt en zich niet harmonisch kan
ontwikkelen.

De zomerverhuur is voor velen een
aantrekkelijke bron van inkomsten,
maar evenzeer moet men er, in ruil
hiervoor, dikwijls een hoge prijs
voor betalen.

Het Holland Festi-
val, de naam zegt
het reefis, speelt zich
in Holland af. Toch
zou men zich, wan-
neer men liet pro-
gramma doorleest,

evengoed in Stockholm, Baden-Ba-
den of in Wenen kunnen wanen.
Waarschijnlijk is dit ook de bedoe-
ling van de organisatoren, want de
illusie van de cultuur heeft in ons
land altijd de meeste weerklank ge-
vonden toanneer zij werd geïinpor-
teerd.
Nederland, van nature met een
transportarbeidersgeest en niet met
een woudlopersgeest behept, speelt
ook bij deze kunstmanifestatie voor-
numelijk een zakelijke en bemidde-
lende rol.
Sinds ons land de overzeese gebieds-
delen is kwijtgeraakt moet men hier
immers naar andere middelen om-
zien om de handelsgeest te kunnen
ontplooien.
Nu liet vaderland niet langer noot-
muscaat en kruidnagelen kan ver-
handelen transporteert het de kunst.
Nederland heeft de festival-gedachte
dan ook dankbaar aangegrepen om
het culturele transitoverkeer op
gang te brengen. '
Het Holland festival is een door-
gangshuis Man Franse, Italiaanse en
Engelse artistieke manifestaties, die,

hoe subliem op zichzelf ook, vrijwel
geen speelruimte meer laten voor
hetgeen ons land zelf aan kunstzin-
nige uitingen heeft voortgebracht en
nog altijd voortbrengt.
Men vindt grote en internationaal
befaamde werken op het festival-
repertoire, maar hetgeen het Hol-
land Festival tot een waarlijk Hol-
landse aangelegenheid zou moeten
maken, treft men slechts sporadisch
en als „tussengeschoven" aan.
Zeker, de organisatoren verzwijgen
niet waarin een klein land groot kan
zijn en prijzen het genie van Rein-
brandt en van Gogh. Maar sinds de
inboedel van de eerste tijdens zijn
leven publiek werd geveild en een
schijntje opbracht is liet experiment
•met het eigene Holland te riskant
geworden.
Tegen dit wantrouwen ten opzichte
van de vaderlandse kunstenaar is
geen kruid gewassen.
Tot op heden voelt men er, met het
on fatsoen van een bankroet uit het
verleden voor ogen, weinig voor het
met de eigen scheppingen te wagen.
Als degelijke lieden en vrachtvaar-
ders met instinct nemen de organi-
satoren het zekere voor het onzekere
en abonneren zich op artistieke re-
putaties van over de grenzen en het
publiek abonneert zich met hen.
Anders zou het festival immers niet
„Hollands" zijn.

Gemeente-advocaat
kreeg onderscheiding
Maandagmorgen werd in het gc-
meentehuis mr. J. H. J. Simons, ad-
vocaat en procureur in Haarlem en
juridisch adviseur van de gemeente
Zandvoort, gehuldigd vanwege het
feit dat hij een halve eeuw de advo-
catuur uitoefent. Mr. Simons werd
op 16 juni 1908 door de Haarlemse
rechtbank als advocaat en procu-
reur beëdigd. De juöjlaris woont
reeds jaren ih Zandvoort.

In aanwezigheid van zijn echtge-
note, familieleden, vertegenwoordi-
gers van de rechterlijke macht, de
orde van advocaten en andere be-
langstellenden, werd mr. Simons toe-
gesproken door burgemeester van
Fenema. Deze herinnerde eraan dat
de jubilaris in 1925 een belangrijk
advies had uitgebracht over de rech
ten van de gemeente op het zee-
strand.

Na de oorlog heeft hij o.a. geadvi-
seerd bij tal van zaken die verband
hielden met het woningbeleid van de
gemeente.

De burgemeester deelde mee dat
de Koningin mr. Simons had be-
noemd tot officier in de orde van
Oranje Nassau. Hierna voerde de
president van de Rechtbank, mr. A.
baron van Tuyll van Serooskerken,
het woord. Hij bracht enkele proces-
sen in herinnering, die mr. Simons
met succes heeft gevoerd.

Woodbrookers verkennen
De Europese cultuur van 8 tot 9 aug. in Bentveld.

Men kan zijn vakantie op verschil-
lende manieren besteden. Wie het
dagelijkse jachten moe is en alleen
maar rusten wil met „niks aan z'n
kop", gaat een weeklang op z'n rug
liggen en blaast uit. En niemand
mag zeggen dat het zinloos is. Wie
meer energie heeft overgehouden en

Watergetijden
H.W. L.W. H.W. L.W. strand

juni berijdbaar
22 6.43 2.30 19.09 14.30 10.30-17.00
23 7.30 3.00 20.— 15.30 11.30-18.00
24 8.31 4.— 21.02 16.30 12.30-19.00
25 9.33 5.— 22.08 17.30 13.30-20.00
26 10.44 6.— 23.16 18.30 14.30-21.30
27 -.- 7.30 12.06 20.— 3.30-10.00
28 0.28 8.30 13.07 21.— 4.30-11.00

Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

Twee xnilliard gespaard
Het totale spaarders-tegoed bij de
spaarbanken, leden van de Neder-
landse spaarbankbond heeft in de
loop van de maand mei het bedrag
van 2 miljard gulden overschreden.

Begin mei was het tegoed 1.984
millioen gulden. Het spaaroverschot
in mei beliep rond ƒ 20,000.000,—
zodat eind mei het totale spaarders-
tegoed 2004 millioen gulden bedroeg.

ook die nog kwijt wil, kan zich gaan
wijden aan dingen „waar je nooit
aan toekomt". En die zijn er meestal
vele. Wie komt er bijv. „aan toe"
om zich te verdiepen in de wortels
van de Europese cultuur? Dan biedt
een vakantieweek de mogelijkheid
tot een aanloop. Zo'n aanloopmoge-
lijkhawl tot verkenning van wat en
wie aan onze cultuur impulsen heeft
gegeven, biedt deze cursus. Een cur-
sus overigens die genoeg tijd biedt
om in de buitenlucht uit te tieren,
tóch nog de rust (puur) te vinden en
van muziek te genieten.

Programma:
Het tragische levensbesef:
1. De Griekse tragedie, prof. dr. C.

W. Mönnich. (gevr.)
2. Shakespeare. dr. J. Swart. (gevr.)
3. Modern existentialisme, dr. R.

Hensen.
De mens in gesprek (de dialogische
situatie):
1. Paulus. mej. ds. W. H. Buijs.
2. Augustinus. prof. dr. W. P. Dank-

baar. (gevr.)
3. Buber. mevr. dr. E. Flesseman-

van Leer.
De tragische mens in de kunst:
1. De 9e symphonie van Beethoven

(gr.pl.)
2. Vincent van Gogh. K. E. Schuur-

man.
Leiding: mej. ds. W. H. Buijs.

Mr. A. D. P. V. Löben Sels, associé
van de jubilaris, was de laatste spre-
ker. Hij overhandigde hierbij mr.
Simons de versierselen die aan de
Koninklijke onderscheiding zijn ver-
bonden. Mr. Simons sprak hierna
zijn dank uit voor de grootse huldi-
ging, die hem ten deel was gevallen.

Nationale sportwagenrace
Op zondag 6 juli zullen op het cir-
cuit van Zandvoort nationale sport-
wagenraces van de Nederlandse
Autorensport Vereniging wordëif ge-
houden,. Er zal kunnen worden deel-
genomen in drie categorieën, t.w. op-
gevoerde tourwagens, ingedeeld in
drie klassen: tot 850 cc, van 850 tot
en met 1100 cc en van 1100 cc tot
en met 1600 cc; sportwagens, inge-
deeld in 5 klassen: tot 1100 cc, van
1100 cc tot en met 1300 cc, van 1300
cc tot en met 1500 cc, van 1500 tot
en met 2670 cc en boven 2670 cc;ren-
eportwagens, ingedeeld in vijf klas-
sen: tot 1100 cc, van 1100 tot en met
1300 cc, 1300 tot en met 1500 cc,
1500 tot en met 2000 cc en boven
2000 cc.

Zoals in voorgaande jaren zullen
diverse klassen tot groepen worden
gecombineerd. De trainingen voor
deze races zijn vastgesteld op zater-
dag 5 juli.

Films met advies
De vereniging voor het welzijn der
dieren zal op dinsdagavond l en
dinsdagavond & juli in restaurant
Zomerlust filmvoorstellingen orga-
niseren.

Er zullen natuurfilms worden ver-
toond waarbij door Jan Ivanghs va-
cantietips worden gegeven.

Accordeonupel op
raadhuisplein

Hedenavond wordt door de Accor-
deonvereniging Zandvoort tezamen
met de Haarlemse Accordeoncluta
een concert gegeven in de blauwe
tent op het Raadhuisplein.
50 maal blazen
in open lucht

In de zomer van 1950 ontving de
muziektent op het Raadhuisplein een
merkwaardig gezelschap onder het
blauwe linnen, een groep muzikan-
ten met twee gezichten. Het ene ge-
laat vertoonde het uiterlijk van de
Tiroler folklore, compleet met korte
gemsleren broek en een hoedje met-
een veer en het andere de degelijke
vaderlandse boerenkledij. De muzi-
kanten stelden zich aan inwoners en
badgasten voor als de Tiroler kapel
„De Alpenjagers" en „Boerenkapel"
en ze zijn sindsdien ieder jaar terug-
gekeerd met hun alpenwijsjes en
boerenpotpourri. De kapellers heb-
ben in de afgelopen acht jaar 50
openluchtconcerten gegeven in het
hartje van de badplaats en men wil
dit „gouden jubileum" niet onopge-
merkt voorbij laten gaan.

Zaterdagavond 26 juli a.s. worden
de Tiroler en boeren-musici feeste-
lijk ingehaald. Een ontvangst met
een officieel tintje, want zij zullen
door het hoofd van de gemeente
worden toegesproken.

Vóór de huldiging maken zij een
muzikale rondgang door het dorp,
een tocht die besloten wordt met een
feestconcert in de blauwe tent op
het Raadhuisplein.



Mensen en zaken
Kwijnende traditie.

Wanneer men zo langs z'n neus in
vrienden- en kennissenkring infor-
meert naar de wijze, waarop dit jaar
„vaderdag" is gevierd, kan men zich
niet onttrekken aan de indruk dat
de meeste vaders er bekaaid zijn af-
gekomen. Zo zal het dan ook wel
zijn: het enthousiasme om de vaders
eens een dagje te befuiven, is aan 't
tanen.

Met moederdag is dat wat anders.
Moeders staan nog in de belangstel-
ling, want zij zijn klaarblijkelijk
heel wat populairder dan de vaders.
Trouwens, de laatsten hebben het
min of meer aan zichzelf te wijten
dat zij niet meer zo in aanmerking
komen voor een aparte feestdag. Ze
praten er ieder jaar smalender over!
Dat is natuurlijk niet leuk voor de
vrouwen en de kindertjes. Als je
ieder jaar dassen, sokken, scheer-
apparaten, sigaren en aanstekers
moet geven aan een vent, die — als
hij de geschenken in ontvangst
neemt — er bij kijkt alsof hij ergens
pijn heeft en de opmerking- maakt:
„Jongens, sloof je toch niet zo uit...
ik geef niks om die poppekast!"
knap je wel af als echtgenote of
kind.

En dit is nou het prettige bij
moederdag, dat de moeders altijd
vrolijk kijken en verrast zijn als ze
kleine presentjes krijgen. Die weten
het nog eens te versieren met hun
vreugdebetoon, ook al ontgaat hun
het directe practische nut van een
buiten-model theezeefje, een kanten
kraagje (dat ze nergens op kunnen
dragen) of een onwaarschijnlijk ge-
kleurde ceintuur.

Nee, de vaders hebben 't voor zich-
zelf bedorven. Als die een das krij-
gen, zeggen ze: „Gut, ik had er al
vijftien, jochie!" En als ze een zak-
kammetje krijgen, vragen ze met
een dom-onbewogen gezicht: „Wat
moet ik daar npu mee doen?"

Het is uiterst moeilijk met dit
soort gezinshoofden op goede voet
te blijven en het lijkt ook inderdaad
de beste oplossing deze lieden in het
vervolg maar in hun vet te laten
gaarsmoren.

Van de andere kant is een kwij-
nende vaderdag een doorn in het oog
van de sigaren- en dassenhandela-
ren, maar met een beetje goede wil
en een nauwelijks merkbare omscha-
keling in hun bedrijf, kunnen ze
dubbeldikke vruchten plukken op
moederdag, die de meesten ook sym-
pathieker zal aandoen.

Na de teleurstellingen van de laat-
ste vaderdag zal het moeite kosten
het volgend jaar te doen alsof er
geen vuiltje aan de lucht is. Als een
traditie eenmaal op zo'n onmlsken-
bare wijze is doorkruist met „ver-
nielende elementen", herstelt men
haar niet gemakkelijk. En wat zou
het ook voor zin hebben?

De vaders zijn te lamlendig om
hun zestiende das en hun twaalfde
paar sokken te accepteren en de kin-
ders geven er natuurlijk de brui aan
zo'n brok onverschilligheid extra in
de watten te pakken

Over dat „in de watten pakken"
gesproken In de hierboven ge-
signaleerde vrienden- en kennissen-
kring was men algemeen van oor-
deel dat enerzijds de watten erg
duur waren en anderzijds bleek het
voorwerp van de emballage te veel-
eisend. De vaders wilden achtereen-
volgens: 's morgens op bed blijven
liggen, thee op bed krijgen, schoe-
nen gepoetst zien en geschoren wor-
den, het lekkerste en kostbaarste
etentje geserveerd krijgen, de hele
dag verder niets doen en zich (in een
enkel uitzonderingsgeval) willen be-
drinken. Een betreurenswaardige
vorm van egoïsme. Bovendien een
totaal verkeerd inzicht in het wezen
van vaderdag. In 't algemeen viert
men prettiger feest als men actief
meedoet dan dat men de kantjes van
de dag af loopt.

Deze vaderdag is mislukt, einde-
lijk mislukt, omdat de gevolgen van
het niet willen afwassen doorge-
werkt hebben. Luiheid is niet alleen
des duivels oorkussen, maar tevens
de doodsteek voor vaderdag. Moe-
ders werd ook gezegd op moeder-
dag: „Doe maar niets, ga maar zit-
ten, wij doen alles voor je "

Maar de moeders hebben geglim-
lacht en gedacht: „Komt immers
niks van terecht!" Ze gingen ge-
woon door en ontvingen met een
stralend gezicht de vele roomklop-
pers en afschuwelijk lelijke oorbel-
len. Ze gaan heel ver, die moeders.
Want ze dragen die oorbellen en to-
nen zich ontroostbaar als ze aan het
strand verloren worden: „Ach, m'n
hemeltje, dat ik nou juist die schat-
tige oorbellen, die ik met moederdag
heb gekregen, moest verliezen "

Ja, ze versieren het goed, die moe-
ders, ze zijn diplomatiek en ze hou-
den moederdag in stand.

MOMUS.

Latijnse verkiezingen

Daar kunt u heen
Monopole

Vanaf vrijdag 30 t.m. maandag 33
juni, 8 uur: film „Jenny"

Vanaf dinsdag 24 t.m. donderdag 26
juni, 8 uur: film „April Love".

Zondagmiddag 22 juni, 3.30 uur: film
„New York op stelten"

Hotel Bouwes
Dagelijks 8 uur: Het orkest van

Jack Greci.
Zondags matinee.

Door de gebeurtenissen in Frank-
rijk zijn de op het eind van de
vorige maand gehouden verkie-
zingen voor een nieuw parle-
ment in Italië wat op de achter-
grond geraakt. Evenals in het buur-
land Frankrijk gisten in de Latijnse
republiek de krachten van uiterst
links en uiterst rechts. Frankrijk
heeft voorlopig een getemperde au-
tocratische weg gekozen om de pro-
blemen van het land op te lossen.
Italië geeft op het ogenblik de voor-
keur aan een parlementaire demo-
cratie, het heeft in 't nabije verleden
de nadelen van een dictatoriaal be-
wind aan den lijve ondervonden.

Het zoeven aangestipte uiterst
links en rechts treft men in Italië
onder vrijwel alle politieke groepe-
ringen aan, met de communisten in
de uiterst linkerhoek en de monar-
chisten en de neo-fascisten aan de
andere zijde. Daar tussen staan de
dan eens progressief dan weer con-
servatief getinte centrumpartijen
met de Christen-Democraten (Ka-
tholieke partij) als machtigste
groep.

De ideeën van de linkervleugel
van deze partij zouden de KVP in
ons land doen blozen, die van de
rechterzijde evenzeer trouwens. Het
bewandelen van de middenweg be-
tekent voor de snel partijkiezende
Italianen veelal een gebrek aan hou-
ding.

Bij de verkiezingen van vorige
maand is de Italiaanse volksverte-
genwoordiging naar links gescho-
ven; niet opzienbarend maar wel
duidelijk. De rechtse partijen (mo-
narchisten en neo-fascisten) verlo-
ren stemmen en zetels aan het cen-
trum ( een half miljoen stemmen en
21 zetels); de regerende Christen-
Democraten, de Saragat-socialisten
en de liberalen wonnen samen 2 mil-
joen stemmen ,en 17 zetels (waarvan
de regering het leeuwendeel); en de
linkerzijde (communisten en Nenni-
socialisten) kreeg er 1.38 miljoen
stemmen (waarvan Nenni 800.000,
de communisten 580.000) en 6 zetels
bij. De rest, was kleinwerk. Bij het
lezen van die cijfers moet men be-
denken, dat de Kamer groeide van
590 op 596, dat het kiesstelsel inge-
wikkelde rekenkneepjes kent, dat
het aantal kiezers sinds 1953 is ge-
groeid, en dat de opkomst maximaal
is geweest.

Niet alleen winst bij de links ge-
richte groeperingen, Communisten
en Saragat-Socialisten, maar ook bij
de Christen Democraten, die, wij zei-
den het reeds, zeker niet alleen als
een behoudende partij mag worden
bestempeld. Men mag zelfs aanne-
men, dat door. het terugdringen van
de Monarchisten binnen deze partij
de linkervleugel stemmen heeft ge-
wonnen.

De kamer-verkiezingen in Italië,
gehouden op het moment dat de
Franse generaals in Algerië zich

gingen roeren, heeft de neo-fascisti-
sche groepering waarschijnlijk een
beduidend aantal stemmen gekost.
De kiezer werd er door deze rebellie
aan herinnerd wat de gevolgen kun-
nen zijn wanneer militairen zich met
politiek inlaten.

Wat de Communisten betreft, zij
hebben blijkbaar sneller dan men
mogelijk had geacht, de onthechting
overwonnen, die zich na „Hongarije"
in hun gelederen voordeed — of mis-
schien moet men zeggen dat die ont-
hechting is overschat.

De Christen-Democraten blijven
regeringspartij — dat is het enige
dat thans volstrekt vaststaat. Maar
de volstrekte meerderheid om zonder
steun van de andere partijen te re-
geren, hebben zij niet. Zij zullen dus
opnieuw naar bondgenoten moeten
omzien. Dat kan in de huidige om-
standigheden alleen maar leiden tot
toenenemende spanningen binnen
deze groepering.

De links gerichte Vakbondsvleu-
gel zal blijven ijveren voor een ver-
bond met Nenni, zowel om hem van
de Communisten los te maken als
terwille van de niet geringe progres-
sieve politiek die men samen met de
links-socialisten zou willen voeren.

De rechtervleugel zou wel voelen
voor een conservatieve politiek sa-
men met liberalen en monarchisten.

Het nieuwe parlement is verleden
week voor de eerste maal bijeen ge-
weest en iets van de contouren van
een nieuwe regering is daar al zicht-
baar geworden.

De socialisten onder leiding van
Saragat hebben verklaard onder be-
paalde voorwaarden met de Chris-
ten Democraten in zee te willen
gaan.

Er hangt dus in Italië, wat wij in
ons land al verscheidene jaren ken-
nen, een Rooms-Rode coalitie in de
lucht. Of deze verbintenis er ook
zal komen? Zeker is dit niet, want
de politiek, vooral in het Latijnse
zuiden, is vaak zeer wispelturig.

IVOROL Elke fond een Sneeuwwit je

Burgerlijke stand
Geboren: William Edward, z.v. B.

J. Ruckert en O. Maas; Catharina
Maria Agnes, d.v. B. J. J. Zonne-
veld en E. J. Vleeshouwers; Ronald,
z.v. J, Keesman en G. J. de Graaf;
Madeleine Judith Bernadette Agatha
Marie, d.v. P. M. Smit en J. G. M.
Jonkergouw; Peter Gerard, z.v. P.
Koopman en J. Kerkman; Anneliese
Julia, d.v. L. E. Soffner en A. J.
Kluin; Hendrik Jan, z.v. J. J. Bot
en A. Ban.

Ondertrouwd: Bernard Pluyter en
Aleida van _,Deelen; Ferdinand Olie
en Maart je '•Hendrika' Potgieter. '^• ï

Overleden: Jan Molenaar, oud 80
jaar, weduwnaar van M. L, Chr. van
der Mije.
Geboren buiten de gemeente: Hester
Elizabeth de Jong.

Nieuwe frankeerzegels
Door de postadministratie xvan de
Nederlandse Antillen zal binnenkort
een serie nieuwe frankeerzegels
worden uitgegeven.

Het motief van de zegels bestaat
uit landschappen, gebouwen, enz.
van de Bovenwindse- en Beneden-
windse eilanden met in de linker-
bovenhoek, de beeltenis van H. M.
de Koningin. ,

De zegels zijn uitgevoerd in twee
kleuren offset.

De ontwerpen zijn van Harry Dis-
berg te 's-Gravenhage.

De datum van uitgifte is 9 juli.
De füatelistische verkoop in Ne-

derland begint op dezelfde dag.

Jeugd trommelt verder
Het Jeugdkorps van de Zandvoortse
Muziekkapel trommelt ijverig ver-
der om gelden in te zamelen voor
nieuwe instrumenten. J.i. maandag
hebben de jonge. muzikanten met
hun tromgeroffel opnieuw een flink
bedrag opgehaald.

A.s. maandag gaan zij de Burge-
meester Engelbertsstraat, Zeestraat,
Haltestraat en omliggende straten
bezoeken. Zij hopen op een goede
ontvangst en een gulle hand.

^
Soepel voor motoren

Het Wegenverkeersreglement
schrijft voor dat een scooter of mo-
torrijwiel op ^de rijbaan, evenwijdig
aan het. trottoir, geparkeerd dient te
worden. Aangezien dit voorschrift
dikwijls grote bezwaren voor de ei-
genaren van de tweewielers met zich
meebrengt, heeft de ANWB de mi-
nister van Verkeer en Waterstaat
verzocht na te willen gaan of de wet
in dit opzicht niet soepeler gemaakt
kan worden.
Wanneer motorrijwielen of scooters
op de juiste wijze geparkeerd zijn,
dus op de rijbaan, evenwijdig aan
het trottoir, staan zij zeer wankel.
De eigenaren hebben daarom de be-
grijpelijke neiging hun voertuig op
de rand van het trottoir, of tegen de
huizen, te parkeren.

De ANWB vraagt zich nu af of
dit niet toegestaan kan worden op
plaatsen waar voldoende ruimte be-
schikbaar is.

Verder zou de Bond gaarne zien
dat tweewielers voortaan op de rij-
baan onder een hoek met het trot-
toir geparkeerd mogen staan. Vele
eigenaars -van scooters of motorrij-
wielen gebruiken deze methode
reeds, omdat hun voertuigen dan
veel steviger staan, doch zij zijn dan
in overtreding.

Tenslotte meent de ANWB dat de
verkeersveiligheid in geen enkel op-
zicht tgeschaad ,zout worden als aan
tweewielers ook wordt toegestaan
dichter dan 10 m van een hoek te
parkeren, (bijvoorbeeld vijf meter)
daar deze voertuigen het uitzicht ze-
ker niet zullen belemmeren.

K. s»cli. . dr. C.B.B.B. (Kale schutting vraagt
dringand Ceta-Bevar
, Buitanbljt*)

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee-
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiter-
lijk ter post moet zij» bezorgd,
staan achter iie naam van het schip
vermeld.
Argentinië: s.s. „Highland Monarch"

24 juni;
m.s. „Argentina", 28 juni;

Australië: s.s. „Waterman", 26 juni;
s.s. „Strathaird", 28 junt;

Brazilië: s.s. „Highland Monarch,"
24 juni;

m.s. „Argentina", 28 juni;
Canada: s.s. „Maasdam", 25 juni;
' m.s. „American Reporter", 28 juni
Chili: via New York, 26 juni;
Indonesië: m.s. „Bengkalis", 3 juli;
Ned. Antillen: m.s. Attis", 24 juni;
Ned. Nw. Guinea: m.s. Bintang,

26 juni.
Nieuw Zeeland: via Engeland, 28/6;
Suriname: m.s. „Valeria", 25 juni;
Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:

m.s. „Oranjefontein", 25 juni;
Brits Oost Afrika: s.s. „Pierre Loti"

28 juni.
Inlichtingen betreffende de .verzen-
dingsdata van postpaketten geven
de postkantoren. \

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

3000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
3100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
2345 Gemeente Secretarie
2069 Begrafenis- en crematie-onder-

neming J. de lioode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Bïnko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365 '
Renault service-dealer

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
•bachs Drukkery, Achterweg 1.

Een stofzuiger om trots op
te zijn:

Excelsior
stofzuiger

Nieuw model, prima zulg-
kracht ƒ 145 of ƒ 2 p.w.

Televisie Radio Specialist

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Amsterdamse
Groentecentrale

Jan Filmer
TOLWEG 16 - TELEF. 3195

Groenten
Andijvie p.pond 0,20
Sla, extra mooi p.st. 0,15
Worteltjes per bos 0,45
Postelein p.pond 0,18
Bloemkool p.st. 0,55
Spercieboontjes, holl. p.p. 0,85
Snijboontjes ... p.pond 0,85
Champ. rabarber ...p.bos 0,38
Spitskool p.pond 0,15

Fruit
6 Perssinaasappelen ... 1,00
4 Perssinaasappelen ... 1,00
5 Handsinaasappelen ... 1,00
Kersen p.pond 0,90
Verse aanvoer van Aardbeien,
extra mooi, laag in prijs.'!.'!

Panklare groenten
Panklare Andijvie p.pond 0,28
Pankl. Spitskool p.pond 0,28
Pankl. Worteltjes p.pond 0,58
Pankl. Uien p.pond 0,35
Pankl. Soepgroenten p.o. 0,15
Pankl. Spinazie p.pond 0,35
Pankl. Stoofsla p.pond 0,38
Pankl. Prei per pond 0,35

Litersblik Sperciebonen... 0,75
Geschrapte nieuwe aardappel-

tjes, per kilo 0,38

Zondag de gehele dag geopend

N.C.B. afd. Zandvoort
VAC. ZEGELBOEKJES inleveren
tot 22 juni van 3.30—5 uur in „Ons
Huis" Dorpsplein.: Het Bestuur.

Annex CABARET EXTASE
Zandvoort

Het gehele jaar geopend

Gedurende de maand juni
dagelijks ''s avonds 8 uur

Het orkest van

Jack Greci
Afgewisseld door een
cabaretprogramma met
internationale artisten

ZONDAGS MATINEE
met volledig avondprogramma

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur *('m maan-
dagmorgen 8 uur:
Doktoren:
Dr. C. F. M. Robbers
Koninginneweg 34, telefoon 2813

en
Dr. Zwerver
Julianaweg la hoek Kostverloren-
straat, telefoon 2499.
Zondag 22 juni:
Dierenarts J. Westerman
Leidsevaart 74, Haarlem, tel. 12111.
Wijkzuster:
Zuster A. Langeveld
Gasthuishofje 27, telefoon 2791.
Apotheek:

21—27 juni:
Apotheek Wijnne, Haltestraat 8
Iedere avond vanaf 10.30 uur ge-
opend voor recepten en spoedge-
vallen. .
Zondags zijn beide Apotheken ge-
opend. ,

P R E D I K B E U R T E N

Hervormde Kerft, Kerkplein
Zondag 22 juni:

10 uur: ds. C. de Ru. Bed. H.A.
19 uur: dr. H. van der Loos, pred.
te Haarlem-Noord. Jeugdienst.

Het huis in de duinen:
19.30 uur: ds. C. de Ru.

Geen dienst in Bentveld.
Jeugdkapel om 10.30 uur in „De

witte zwaan".
de heer J. de Vink.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 22 juni:

10.30 uur: ds. H. Luikinga uit
Zaandam.

Gereformeerde Kerk
Tulianaweg hoek Emmaweg
Zondag 22 juni

10 uur: ds. A. de Ruiter.
Doop en voorber. H.A.
17 uur: ds. A.vde Ruiter. Z.4

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zondags HH. Missen om 6.30, 7.30,
9 uur Hoogmis en 11 uur; Lof om
7 uur.
In de week H.H. Missen om 7

uur en 7.45 uur. Lof om 7.30 uur.

N«d. Chr. Gemaanschaptbond
Dinsdag 24 juni

3 uur: samenkomst in „Pniël",
Zuiderstraat 3.
de heer J. W. van Zeijl.

Jehova's getuigen
Woensdag 20 u. en zondag 14.30 u.
studie op adres Hogeweg nr. 46.

Humanistisch Verbond
Zondag 22 juni, 9.45 uur, 298 m. Ra-
diotoespraak door P. A. Pols Van _het
Humanistisch Verbond over het 'on-
derwerp: , .Uitgestoten''.

RIJWIELEN
AUTOPEDS
DRIEWIELERS
RADIO'S
T.V.
DRAAGBARE RADIO'S
Alle soorten Batterije"
SCHEERAPPARATEN
WASMACHINES
CENTRIFUGES
STOFZUIGERS
STRIJKIJZERS
Alle electr. apparaten
VERLICHTING
SOUVENIRS
STRANDARTIKELEN
enz. enz.

1 vindt U bij:

Henk
Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 29U

De wereldkampioenschappen
voetbal 1958
ZIET U OP ZIJN BEST
in uw ejgen huiskamer

met PHILIPS
TELEVISIE

vanaf ƒ 198,35 compleet geplaatst.
Het restant in termijnen van ƒ 45,-
per maand.

Bestel heden bij ons Uw toestel. Wij zorgen voor 'n prima ontvangst
PHILIPS RADIO, nieuw, draagbaar toestel. U loopt er mee weg ƒ 90,CO
Uw oude Radio heeft inruilwaarde.
PHILIPS RADIO in iedere prijsklasse, een kwaliteitsproduct.
PHILIPS SCHEERAPPARAAT 120, nieuwste uitvoering met luxe ta»je.

40 % meer capaciteit.

PHILIPS RADIO, SEIZOEN 1959!
Voor uw moderne interieur, prachtig van toon en uiterlijk ƒ 328, —
Komt U eens Mjken en luisteren f
Wij regelen desgewenst na persoonlijk overleg, de betaling met U.
Verkoop van: Koelkasten, wasmachines, centrifuges e.a. huish. artikelen

RADIO TELEVISIE SPECIALIST

Erkend Philips servicedealer
voor radio en televisie. '

F. H. Penaat
Kodtv«rlorenstnat' 7 - Telef. 2684



Dr A, Dekker-Jonker
Kinderarts

Praktijk hervat
tel. bij geen gehoor 11990

Wegens vakantie
AFWEZIG

van 21 juni-15 juli: Zr.
Niezen; waarnemend Zr.
de Wilde, Zeestr.67, tel.2720

GEVR. NETTE WINKEL-
JUPFR., liefst met vak be-
kend. Levensmiddelen- en
delicatessen-bedr. J. Schou-
ten „De Spar", Zeestr. 64

GEVR. STALJONGEN.
Aanmelden Blinkevtweg 2,
Zandvoort, tel. 26555 Hlm.

WOONRUIMTE AANGEB.
teg. half aug of l sept,. Br.
nr. 4601 bur. Zanclv. Cour.

TE KOOP: pracht KIN-
DERWAGEN, voor ƒ 80,-,
gekost ƒ 358,—, merk Pe-
digree. Telef. 3820

Magneet Bromfiets
met Sachs motor te koop.
Prijs ƒ 350,-. Adres. Juli-
anaweg 25, tel. 2826

Echtp. m. 2 k. VRAAGT
2 slpk. m. gebr. v. of vrije
keuken van l—8 aug. Br.
m', prijs nr. 4602 bur. Z.C.

TE KOOP: DRIEWIELER-
TJE, Rustenburgerlaan 117
Haarlem.

Gevr. v. laatste 2 wk juli

vrije woon-gelegenheid
liefst met tuin, voor echtp.
m. 2 kinderen (minstens 2
kamers en douche) event.
kookgel. Br. nr. 4603 bur.
Zandv. Cour.

Wil wil bijverdienen door
THUISWERK? Houtwerk,
schilderen, plakwerk enz.
Te vermelden no. C 2. Br.
ond. nr. 4604 bur. Z.C.

WINKELMEISJE of JON-
GEN GEVR. voor zelfbe-
dieningslevensmiddelenbe-*
drijf „De Spar", Tolweg 20
Telef. 2250

HUIS' GEVR. voor geldbe-
legging; ook die gerestau-
reerd moeten worden. "
Br. nr. 4607 bur. Zandv. Ct.

Bewoond HUIS AANGEB.
te Zandvoort, bev. 8 kam.,
keuken, hal, enz. 900 m2
eigen grond. Br. nr. 4606
bur. Zandv. Courant.

Jong echtp. z.k. zoekt ge-
stoff. of ged.gem. KAMER
m. vr. keuk, v. l-9-'58 tot
31-4'59. Br. nr. 4605 bur.
Zandv. Courant.
GEVRAAGD een

flinke WERKSTER
voor het schoonhouden van
een der gemeentelijke ge-
bouwen te Zandvoort.
Werktijden van 9—2 uur.
Loon ƒ 35,- per week plus
warme maaltijd. Br. nr.
4608 bur. Zandv. Cour.

TE KOOP: RADIO salon-
kast m. piek up ƒ 50,—
Burg. Beeckmanstr. 25

TE KOOP: z.g.a.n.
DERWAGEN.
Vondellaan 27rd.

KIN-

niet WANNEER maar WAT!
« Brood is ' voedsel, mevrouw

broodnodig hoofdvoedsel !
. . onmisbaar,

TE KOOP: 2-pers. LEDI-
KANT met bed.
Thorbeckstraat 38

""E KOOP GEVRAAGD:
COMMODE of kl. linnen-
kast. Zeestraat 40 bov.

WONINGRUIL
A'dam-Zandvoort of omg.
AANG. Adm. de Ruyter-
weg tussen Krommert en
Wiegbrug 3e ét., 3 gr., 2 kl.
kamers, keuk., war. douche
ƒ 69,— per maand.
GEVR. vrije woning voor
echtp. m. zoon, 20 jr., ev.
ged. villa, zonder woning-
ruil Zandvoort of omg.
Br. no. 4609 bur. Zandv.Ct.

GEVR.-MEISJE of ongeh.
vrouw' voor alle voork.
werkz.h. Pension „Lammy"
Hogeweg 34 telef. 3466

In Zandvoort GEVRAAGD

Winkelhuis
m. bergruimte, liefst nieuw
bouw in centrum. Omschr.
met prijsopgave ond. nr.
4610 bur. Zandv. Courant.

"TE KOOP: HERENRIJ-
WIEL „Rateigh", Bredero-
destraat 92b

GEVR. voor direct: TIJD.
HULP i.d. huish. Mevr. v.
Es, Kostverlorenstraat 4,
telef. 2058

En al zijn er rondom dat brood duizend tijdwensen
en verlangens . . . . • . . :
KWALITEIT IS HOOFDZAAK !
Zo zien wij het en zo bakken wij het voor U: goed,
gaaf brood brood dat 30% beter is dan
gewoon brood . . ' . . . kwaliteitsbrood!
Ga dat vandaag zelf nog constateren.
De V&F-verkopers komen practisch huis aan huis.
Voor U dus een kleine moeite om te zeggen:
Bakker, voor mij óók zo'n kwaliteitsbrood !

vermaat & franken
Kwaliteitsbakkerijen

kwaliteitsbrood is altijd de
voordeligste en de beste voeding!

TE KOOP op Ie stand:
PRACHTHUIS, bev. gr. k.
m. eethoek, keuk., kelder,
gar. bov.: 4 sl.k., badk.,
zolder, 3 w.c., eigen gr.
GEVR. WONING op nette
stand te A'dam.
HUIS, gel. Fr. Zwaanstr.,
c.v. met gar., 3 sl.k. met
badk. GEVR. WONING te
Amsterdam.
Verschillende PERCELEN
met en zonder gar. op Ie
st. TE KOOP dad. te aanv.
l sept. GEM. VILLAATJE
te huur voor l jaar.
4 Kamerflat a.d. boule-
vard m. woningruil A'dam.
MAKELAAR W. P A A P
Hogeweg 17 Telef. 2965

Vanaf l juli TE HUUR:
GEM. ETAGE en een ZO-
MERHUISJE. Kostverlo-
renstraat 18.

TE KOOP: HUIS, bev. 6 k.
badk., keuk., serre, zolder
en BEDRIJFSPAND met
winkelwoning. Br. nr. 4611
b'uf.'Zandv. Cour.

Meisje 17 j zoekt VAKAN-
TIE-WERK, liefst bij kin-
deren. Br. nr. 4612 bur. ZC
of telef. A'dam 132625

N. Ph. O.

Foto-Kïno HAMBURG Telefoon 2510
Nieuwe sortering Japanse Prisma kijkers
GROTE PRIJSVERLAGING AGFA-CAMERA'S
Nieuwe camera „Click" ƒ 19,15
JAPANSE CAMERA „SAMOCA" kleinbeeld ƒ 79,-
Ontwikkelen, afdrukken en vergroten.

Komt tijdig voor Uw Pas-foto's.

Concertgebouw Haarlem, donderdag 26 juni - 8.15 uur
ZOMERCONCERT
Dirigent: MARINUS ADAM
Soliste: JO JVDA - viool

Programma:
Purcell - Chaconne; Tartini - Sinfonia pastorale; Mo-
zart' - Vioolconcert in A gr.t. K.V. 219; Tshaikowsky -
Symfonie no. 6 (Patétique)
Entree ƒ 0,90 (alles inbegr.). Kaartverkoop en plaats-
bespreken bij Concertbureau Alphenaar, Kruisweg 49,
Haarlem, tel. 10125. 's Maandags tot 13 uur gesloten.

„Delana"
TROCKENWOLLEN
DAMES- en KINDER-

badpakken
Drogen snel en zijn daardoor prettig
dragen. Speciaal geschikt voor het
zwemmen.

Katoenen kinderjurkjes
, Zeer laag in prijs!

In maten 50 tot en met 85.

Ad. NOTTEN
, „De Kampioen"

Haltestraat 59 - Telef. 3398

Theater Monopole
Dir. Gebr. Koper Telef. 2550

Vanaf VRIJDAG 20 t.m.
MAANDAG 23 JUNI, 8 uur

l». ttUMHMMI mMJMMI

DB «mSTB NBOKMLAMDSB
IN KLEURBN

ELLEN™
HEMERT

MAXIM
HAMEL

Toegang 14 jaar.

Vanaf DINSDAG 24 t.m.
DONDERDAG 26 JUNI - 8 UUR

APRIL LOVE
Pat Boone - Shirley Jon.es -
Arthur O'Connell - Dolores
Mlchaels. - Een fantastisch
muziek-, zang- en dansfestijn
in Cinemascope en Color by
de Luxe. Alle leettijden.

ZONDAGMIDDAG 22 JUNI
2.30 UUR (speciale matinee)

In Technicolor

Dean Martin - Jerry Lewis -
Janet Leigh - Edward Arnold

NEW YORK
OP STELTEN

Ze lachen weer, ze zingen
weer en ze doen weer heel gek
in hun nieuwste kolderklucht!

Alle leeftijden.

Voor

GOED BROOD
en

BANKET
naar

Fa. H. van Staveren
Zeestraat 48 - Telef. 2684

Dameskapsalon ,Eugène'
Hogeweg 72, telefoon 2068 voorheen
Van Baerlestraat, Amsterdam.
Eugène voor het fijnere genre.
Individuele kapsels.: Nieuwste
Gold wave en kleurspoelingen

r^^™\y^^^

Kinder-attractie
LEVERPASTEI

blik 200 gram

Voor de kleintjes

TOLLENSCHUIM
200 grom

GEBR. GEHAKT
150 gram

WIENER BONBONS At

ZACHTE
ME1KCARAMELS 55

200 gram -ZOETZUUR schijfjes
nieuwe oogst grote pol

' U ziet hel...
Scherpe prijzen
en bovendien

kassabon voor Uw dividend'

Auto's zonder chauffeur
Uitsl. model 1957 en 1958 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapitan,
Fords Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEP. 10454

HET BLIJKT STEEDS WEER:

Het Wonder van Zandvoort
is toch goedkoper

Grote sortering in
LUXE en HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN,
SPEELGOEDEREN,
SOLA-ARTIKELEN,
BALATUM, CHINAMATTEN
EDY WASMACHINES

Swaluëstraat 9 ,telefoon SJt18

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

ALLEEN Ie KWALITEIT VLEES
bij

SLAGERIJ GAUS
750 gr. mooie magere osselapp. 2,75
500 gr. gehakt h.o.h \ „
500 gr. osselappen j 'öo

500 gr. schoudercarbonaden }
500 gr. gehakt h.o.h )
Soeppakket: 150 gr. gehakt, lOOgr.
poulet, portie benen 0,89
Grote sortering verse vleeswaren!!!

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Zijlweg 63, Haarlem, tel. ISIJfl

Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver-
zorging van begrafenissen, cre-
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

U kunt er
niet inkijken!

Koopt Uw

velende tnatlaô
dus in een
vertrouwde zaak!

VERENDE MATRAS, met 15 jaar
garantie 80 x 190 vanaf ƒ 49,75

VERENDE MATRAS 120x190,
2-delig ƒ 87,50

SCHUIMPLASTICMATRAS
80x190 ƒ 49,50

VLOKMATRAS 80x190 ... ƒ 23,95

Beddenmagazijn
W.H.Kemper

HALTESTRAAT 21
Telefoon 2119 en 2344

Heel 't gezin heeft
belangstelling

voor de
ZANOVOORTSE

COURANT

Profiteert van de
publiciteitswarde

die daarin gelegen
Is

De lezers van ons
blad weten dat
wonen in Zand'
voort mede
betekent: de
Zandv.Courant
lezen!

Administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135

Goed gekleed zijn is prettig, maar
goed gekleed blijven is mogelijk als
U een keuze maakt uit onze collec-
tie betere confectie!

lilOU6rnB jn veje variaties, 100 % kamgaren,
COStlllimS l en 2 rij-model van ƒ 108 tot ƒ 168.

Sport colbert en blazers
van ƒ 38,- tot ƒ 79,-.

PcintclIOnS <>•»• Terlenka en Trevira, in
alle moderne kleuren,
in alle prijsklassen.

Een pracht sortering
sporthemden en weekenders
van ƒ 7,90 tot ƒ 19,75

Zuiver wollen gabardine JélSS8n
raglan of ingezette mouw ƒ 79,— tot ƒ 95,—
SwaeterS nijlon, velours of zuiver wol,

in moderne sprekende kleuren ƒ 29,75
Verder brengen wij U een uitgebreide sortering
sokken en anklets, dassen, shawls, linnen shorts
en pantalons, regenjassen en autocoats.

E. DE BOER
DE SPECIAALZAAK

VOOR HERENKLEDING en HERENMODE
KERKSTRAAT 20 - TELEFOON 3136

*

Elke fijnproever
prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150



Igebr'?
(BURGÊRI
[slagerijen:

SLAGERIJ
BURGER

is een
kwaliteit s zaak
en is toch
niet duur

NATIONAAL «n INT6RNATIONAA.L BEKROOND

Speciale aanbieding
ISO gr. heerlijk gekruide

SAUCIJZEN of BR&ADWORST 2,48
750 gr.fijne RIBLAPPEN 3,38
750 gr. LAMSCARBONADE 2,08
750 gr. LAMSROLLADE 2,48

100 gr. Berliner
100 gr. ham samen..

„Q
•*"

100 gram lever
100 gr. pekelvlees 85 et

Heerlijk lamsvlees
Kaï-bonaden, 500 gr. v.a. 1,38
Bout, 500 gr 2,45
Magere lappen, 500 gr... 2,20

Rundvlees
Biefstuk tartaar 250 gr. 1,25
Heel malse biefstuk

100 gr. 0,65
ROSBIEP \
LENDE (
ENTRE COTE i
STAARTSTUK )

2,90
500 gr.

Varkensvlees
Magere lappen, 500 gr.... 2,58
Fricandeau, 500 gr 2,90
Karbonaden, 500 gr. v.a. 2,08

Doorr. Vark.lapp. 500 gr. 1,19
Heerlijk bij sla en jonge

groenten.

woensdag en donderdag
500 gr. gehakt, h.o.h. |?|0
100 gr. Saks. -
100 gr. Pork, samen 4ÜCT

Gebr. Burger's slagerijen
HAARLEM - AMSTERDAM

ZANDVOORT, HALTESTRAAT 3, TELEFOON 2984

Voor een
goede
Brillcnspecialist

LOOMAN
Erkend fondsleverancier

.Haltestraat 5 * Telefoon 2174

Fa. Verbeek v. El
Binnenweg 69, Heemstede
bij Julianalaan, tel. 39562

KINDERWAGENS
WANDELWAGENS
Boxen, kinderledikantjes, kin-
derstoelen en comodes.
Overtrekken van wagenkappen
Voorzorg-zegels worden in
betaling aangenomen.

Het bestuur van het ALGEMEEN ZIEKENFONDS
„ZIEKENZORG" te Haarlem deelt hierbij mede, dat
het kantoor met ingang van 20 juni a.s. zal worüen
verplaatst van Kenaupark 20

naar FRANS HALSPLEIN 4
In verband hiermede zal het kantoor op vrijdag 20
juni de gehele dag gesloten zijn.
De telefoonnummers zijn van die datum af:
10853 (Ledenadministratie)
16493 (Boekhouding en Middenstandsfonds Af d. B.)
De kantooruren zijn ongewijzigd n.l. iedere morgen
van 9—12 en 's middags van 2—3 (behalve zaterdag).

CHEMISCH REINIGEN

Colbert costuum vanaf f 4.95
Mantel costuum ,, { 4.95
Mantel f 4.95
Japon . . . . . . . f 3.85
Pantalon . . . . . f 2 1 0
Rok f 2.10

'roceô
h*.M

f 3,96
f 3.96
f 3.96
f 3.08
f 1.68
f 1.68

KORTING

op stoómg oederen 'mits £ e b f a c h t en
gehaald van onderstaande adressen: .. .;

Lorentzplein 25
Soendaplein 37
Kerkstraat 26
ZeestrJit 68
Verzelstraat 1 ..

Haarlem
..Haarlem
landvoor!'
Beverwijk

' Uitgeest ,

Tel.' 12478.
Tel. 14333;
" l. 2653

l. •- 4724;

Chem. Wasserif en Ververij „KEYSER'

DE VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLEM EN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

helpt U
ALS OVERHEIDSINSTELLING

op sociaal-verantwoorde voorwaarden. " .
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet

inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-

keliers) aan het Kennemer Financierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat TJ te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

ELASTINOVA corset: baast
baleinloos, van zware elas-
tiek en toch soepel als een
step-in! Speciaal Flexfront
houdt voorpand rimpelloos
glad. Met zijsluiting 29-75

AMERICAN LOOK beha. 4.95
lang 9.75, half-lang 6.9J

WALA
Corsetterie
PETERS-SMIT
Grote Houtstr. 110
Haarlem
Telef. 10605

AMERICAN LOOK beha! Ver-
ticale stiksels en tule-voering
in ondercups geven de juiste
uplift. Haak-in schouder*
bandjes zijn in één seconde
versteld - zonder losse eind-
jes! (Bij grotere cups zijn
de bandjes met pluche ge*
voerd). Drie uitvoeringen:
lang 9.75, half-lang 6.95,
kort 4.95.

WALA
Corsetterie
PETERS-SMIT
Grote Houtstr. 110
Haarlem
Telef. 10605

de nieuwe
hechtpleister

elastisch * waterdicht
IMPORTEUR: N.V. FERIE ~HEDDES
Groningen * Zandvoort
05900-29337 02507-2667

Miep Helgering
Ged. pedicure-manicure

Zandvoortselaan 39
Telefoon 2937

Aan huis te ontbieden

Laat uw hond door een
erk. trimmer PLUKKEN
of SCHEREN. Spec. aan-
bev. door h.h. dierenartsen.
Ook aan huis te ontbieden.
G, WALMAN, KI. Hout-
straat 34, Haarlem, tele-
foon 02500-14303.

HEEFT tl IETS OP TE
RUIMEN?? Wjj kopen alle
soorten meubelen en inboe-
dels. Overal te ontbieden.
P. Waterdrinker, telef. 216«

K I S T E N voor 13 mud
kolen a ƒ 20 per stuk. Ook
kisten v. verhuizingen en
emigratie. Helgering Zand-
voortselaan 39, telef. 2937

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

ijet-p/cnlc cen-frum-

Erkende

AUTORIJSCHOOL „ZANDVOORT"
1
 ( Autorijles

Verhuur van Opeis Rekord
zonder chauffeur

THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283 -

S inblikvan: HERO-OL&A'
it/17* ?

Gehakt 200gr....49
• - 500gr....69
•• •• 500qr....99

bl.Leverpastei 2oOgr 49
59

PotiePicnicjam... 2S
tubeRoomboter...

100 gr. ^
bl. Goulash 540gr . . . 09
bl.Hacheevlee^Ogr.. 89

...
blik Margarine . . . 99
tubeKôff leroojn ... 34
tube Slagroom ...48

pakje 15 stuks
SERVETTEN....
paKje 12 stuks f
papierenZakdoeken
"r (jekleurde

Cornisd beef

bl Karbonaden 1.99
» Kalfslapjes 199
- Runderlappen 2?5
•• Varkenslappen 23 5

• •••••»••
Literblik-OLEA"
BRUJIVE BONEN
blZALM heiemoot 99

H.HAWMS£n*wMl« 39

.
PotBORRTOOTS 09

Enorm bJik KIP..
B1.200grPORK...69

99

L Limonade-
t? GLAZEN....

3Cola-
GLAZEK....

Gekleurde /j
UMÖNADEGLAZENZ
Crèmekleurige
MELKBEKER...
Staalglas
THERMOSFLES.
Grote Plastic
Strandbal .....
Grote gummi
VOETBAL .....
Badminton-
RACKET....
Badmlntai-
Shuitle

COMBINATIE KOOPJ
Bij ieder Hte&k.

tlERCAkE

•II Woensdag Koopjesdaq
~ ^*

W

99
15

M-UNOX-SMAC-....89
ClTOfTJ^OPp raelbal/effes O9
Bl-BR-BONENSOEP.. 89
BI-KALESSOEP.... 89
»W£NSQEPrnV-99

_ _ rc*
• • * • •«•» • •

TubeMayonnaise
•• Mosterd

)1?9

Badmutsen
(g-oed afsluitend'.

BAMICöMPLEET..
(\(\
*/•/

,
-ERU-Smeerkaas -45
-ERU-Lunchblok 89
«ERU-Punles

pakjes soepen:
'METVWRST... 89

THEEVWRST...

KISTJES'
Znf' frCm/
Limonades'/

Gi-otef/es fif\ Sffe^ramr
6AZBQSE-&-IÜ* ffes

föQ APPELSAP....

£Q Hele-Junior-
^^ ̂ ^ T^ y\ n • y n y r~T n

KRENTEN-
8ROOD Pakken

B1SKW1E

**&&£ M
Zo-eSlU'Ur *J*/

19

49
S9

£>.£.

ROOMfiOTER

Planten-,

%%%£'W

39

dïrkZbroek
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Driemaal is scheepsrecht
Reddingspost „Ernst Brokmeier"

voor de derde maal geopend

J.l. zaterdag is de reddingspost „Ernst Brokmeier" op 't zuidelijk strand-
gedeelte officieel in gebruik genomen. De opening geschiedde door bur-
gemeester H, M. van Fenema in tegenwoordigheid van enkele leden van
het gemeentebestuur, afgevaardigden van verschillende reddingsbrigades
langs de kust, ambtenaren van de dienst van p.w. en leden van de gc-
meentepolitie.

De uitdrukking „driemaal is scheeps-
recht" was hier wel op zijn plaats,
want het was de derde maal dat de
post „Ernst Brokmeier", die in 1950
niet financiële medewerking van de
gemeente werd gesticht, werd ge-
opend. Bij de stormvloed in febru-
ari 1953 werd de post van zijn fun-
dament, een door de bezetters ge-
bouwde oorlogsbunker, geschoven.

De schade kon toen, met behulp
van de stormschadeverzekering, die
de ZRB had afgesloten, worden her-
steld. De gerestaureerde post kwam
echter lager te staan dan voorheen
en werd nu niet alleen door zee-
stormen maar ook door zandver-
stuivingen bedreigd. Het gebouwtje
begon zich onder het geweld van het
opzwiepende zand in de winter-
maanden steeds meer „terug te
trekken" in de duinreep. Het raakte
daardoor zijn voornaamste functie
van uitkijkpost vrijwel geheel kwijt.

Opnieuw stelde de Zandvoortse
vroedschap een bedrag beschikbaar
om de post uit te graven en op een
gunstiger plaats weer op te bouwen.
Doordat de goedkeuring van de ho-
gere instanties nog al op zich lieten
wachten kon men met de bouw van
de nieuwe post niet eerder dan in 't
voorseizoen van dit jaar beginnen.

Na de goedkeuring zijn de bou-
wers in snel tempo aan het werk
gegaan en zijn thans zover gevor-
derd dat de post voor het ZRB-werk
in gebruik kan worden genomen.

De korte maar reeds door zee en
zandstormen zo „bewogen" geschie-
denis van de reddingspost werd tij-
dens de opening door burgemeester
Van Fenema in herinnering ge-
bracht. Hij sprak zijn voldoening uit
over de totstandkoming van de
nieuwe brigadepost. Hij zei veel
waardering te hebben voor het werk
van de posters, die vrijwillig iedere
zondag en vaak een deel van hun
vakantie afstaan om hun menslie-
vende arbeid te verrichten.

Na mr. v. Fenema voerde de heer
J. L. Kattestaart, voorzitter van het
district Noord-West van de Kon.
Ned. Bond tot het redden van dren-
kelingen, de heer P. van der Mije,
namens het hoofdbestuur van de
K.N.B.R.D., en de heer A. de Groot
van de Reddingsbrigade Noordwijk
het woord.

De voorzitter van de Zandvoortse
reddingsbrigade, de heer J. G. Bi-
senberger, die de sleutel van de
nieuwe post uit handen van de bur-
gemeester in ontvangst mocht ne-
men, overhandigde op zijn beurt
mevrouw Van Fenema bloemen in
de Zandvoortse kleuren. Hij bracht
in zijn toespraak de dank van de
brigadeleden over aan het adres van
het gemeentebestuur, de dienst van
p.w. en .de politie voor de ondervon-

en medewerking. Hij bood een der
medewerkers van de dienst van
.w. als dank voor de buitengewoon

>rettige samenwerking twee gra-
nofoonplaten aan.

Na het officiële gedeelte werden
e aanwezigen door het bestuur van
Ie reddingsbrigade in een nabij ge-
egen consumptietent ontvangen.

De nieuwe reddingspost, die een
weetal kleedkamers, toiletruimte,
een douchecel, een aanrecht met
tromend water en een ruime kamer
roor de posters omvat, werd zondag
door de ZRB in gebruik genomen.

Bennoheim in de verf
Ten kantore van de dienst van pu-
jlieke werken had maandagmiddag
een aanbesteding plaats voor het
buitenschilderwerk van het perceel
Bennoheim aan de Kostverloren-
traat.

Er kwamen drie biljetten binnen
en wel van de fa. J. A. v.d. Broek &
loon te Haarlem voor ƒ 2541, P. de

Vries te IJmuiden voor ƒ 3570 en
Sesselinks schildersbedrijf te Am-

Siterdam voor ƒ 4190.
De begroting was vastgesteld op

een bedrag van ƒ 3767. De gunning
werd aangehouden.

Jaarvergadering
„Kinder vreugd"
Woensdag 2 juli houdt de speeltuin-
vereniging „Kindervreugd" in Ons
Gebouw aan de Brugstraat de jaar-
vergadering. De agenda vermeldt
o.m. het jaarverslag 1957 en een be-
stuursverkiezing. Periodiek aftre-
dend zijn dit jaar de voorzitter, de
heer J. Spierieus en de peiming-
meesteresse, mevr. J. Halderman-
Zieck. Verder de bestuursleden de
heren Cr. de Muinck en E. van Ko-
ningsbruggen.

De aftredende voorzitter stelt zich
wegens drukke werkzaamheden niet
meer herkiesbaar voor deze functie
Eveneens stelt zich niet meer her-
kiesbaar de heer De Muinck. Het
bestuurslid do heer G. Schradcr
wenst eveneens af te treden wegens
te drukke werkzaamheden. Mevr
Halderman-Zieck stelt zich herkies
baar. Het bestuur stelt de heer E
van Koningsbruggen voor als kan
didaat voor de functie van voorzit
ter. +

In 1959 hoopt de vereniging haar
10-jarig bestaan te vieren. De voor
bereidingen voor deze viering wi
het bestuur tijdens de jaarvergade
ring met de leden bespreken.

Zaterdag Anjer dag
Met zeer veel genoegen breng ik de
Anjerdag 1958 onder uw aandacht.

Het is een verheugend feit, dat
het Nederlandse volk steeds meer
beseft, dat onze geestelijke goede-
ren als religie, kunst en weten-
schappen een hoge waarde vcrte-
genwoordigen.

Voor de verlevendiging van dit
besef verricht naar mijn mening het
Prins Bernhardfonds voortreffelijke
arbeid o.m. door de uitgave van on-
derscheiden publikaties op cultureel
gebied.

Bovendien hebben dit fonds en de
tot zijn werkkring behorende pro-
vinciale Anjerfondsen reeds gedu-
rende een reeks van jaren onver-
moeid allerlei culturele activiteiten
gestimuleerd en Joor toekenning
van financiële bijdragen daadwerke-
lijke steun verleend aan de meest
uiteenlopende vormen van weten-
schap en kunst.

Zo zijn ook in het afgelopen jaar
door het Anjerfonds Noordholland
weer belangrijke subsidies verstrekt
ter bevordering van de beeldende
kunsten, de toonkunst, de stichting
van clubhuizen, de instandhouding
van diverse opleidingsinstituten, van
muziek- en zangverenigingen en an-
dere organisaties in deze provincie.

Naar mijn overtuiging verdienen
doel en streven van' het Prins Bern-
hardfonds ons aller blijvende steun.

Zaterdag 28 juni a.s. zal de jaar-
lijkse Anjercollecte worden gehou-
den. Ook ligt het in de bedoeling,
dat de jeugd U foto's van de ko-
ninklijke familie komt aanbieden
voor een minimumbedrag van ƒ 0,25
per stuk.

Gaarne wek ik U op deze acties
met volle sympathie tegemoet te tre-
den. Hierdoor immers helpt U mede
om de voortzetting van 't werk van
bovengenoemd fonds mogelijk te
maken.

Ik twijfel er niet aan of dank zij
uw medewerking zal ook de Anjer-
dag 1958 in Zandvoort weer c *n
groot succes worden!

De burgemeester van Zandvoort,
Van Fenema.

80 candulaten voor ivielrenkampioeiiscliap

De Haan in de winnaar s trui
Beslissing viel in de laatste meters

Drie minuten voor liet einde van de wielerwedstrijd voor het ama-
teurkampioenschap van Nederland, die zondag j.I. op het circuit werd
verreden, gaf de 20-jarige Joop de Haan uit Klaaswaal met een formi-
dabele pedaalsprong een antwoord op de vraag wie het kampioen-
schap 1958 zou behalen. Vier uur lang bleven de ongeveer zesduizend
wielrenliefhebbers, die het circuit had opgeslokt, in het onzekere over
de eindsuitslag. De supporters hadden zich al verzoend met de gedachte
dat de kopgroep als één man over de eindstreep zou gaan.

Tachtig van de ongeveei 350 ren-
ners die aan de wedstrijd dcelna-
men bleven tot het laatste moment
bij elkaar en zij leken vastbesloten
gezamenlijk de finish te passeren.
Het zou een unieke gebeurtenis in
wereld van de wielrensport gewor-
den zijn.

Maar op het allerlaatste ogenblik
maakte een renner zich los uit de
groep en stoof naar voren, de overi-
ge 79 candidaten achter zich latend.

Het publiek en de organisatoren
slaakten een hoorbare zucht van ver-
lichting, want tachtig kampioenen
is wel wat veel.

Voor deze wielerontmoeting over
een afstand van 176,106 km, 42 ron-
den, kwamen zoals gezegd, 350 ren-
ners aan de start. Veertien ronden
lang bleven zij bijeen voordat er
enige tekening in de wedstrijd
kwam. 18 renners namen in de vijf-
tiende ronde een voorsprong van
ruim driehonderd meter. In de 17e
ronde sprongen 32 rijders uit het
peloton naar voren en twee ronden
later ging er weer een groep van-
door, zodat het veld vier afzonderlij-
ke ploegen te zien gaf. De eerste
groep renners wist het snelle tem-
po waarin werd gereden niet vol te
houden en viel weer terug. Op
de helft van de wedstrijd — 21 ron-
den — was men, sterk uitgedund,
weer bij elkaar. De 22e ronde

We fto.0. frt conditie
(Dachten u<e )

Waarschijnlijk onder de invloed van
de Europese voetbalkampioenschap- re

iemand, die altijd als schelds-
_er optreedt en veel met voet-

pen, hebben wij ons laten verleiden ballen te maken heeft, wordt bu-
Jeel uit te maken van een elftal, dat reaucratisch. De Majoor leende een
om bepaalde en niet nader te noe- voetbalpantalon van een forse ken-
men redenen was samengesteld uit nis en zo traden wij dan aan. Het
mannen, die de last der jaren al een weer was niet al te best, zodat het
poosje aan den lijve ondervonden. veld enigszins glibberig was.

De boerenpartij trapte af en de
De tegenpartij was een club van kerels stevenden onmiddellijk onder

voortreffelijke boerenzonen, die bij vreselijk geschreeuw op mijn doel
wijze van verandering in de etage- af. De Meester onderschepte een
lijkse bezigheden het voetbalspel be- voorzet van links, maar hij viel
oefenden. Zij deden dit op een ma- daarbij ruggelings in de modder. De
nier, die aan hun enthousiasme niet gehele linkervleugel van de vijand
de minste twijfel liet, maar die te- liep als één man over hem heen met
vens een merkwaardig beeld van 't het gevolg dat hij diep in de blub-
voetballen te zien gaf. Hoe ons elf- bcr werd gedrukt, waar hij als een
tal het deed, zult U kunnen lezen uit grotesk fossiel bleef liggen. Ik wil-
liet hierna volgend verslag van de de hem te hulp snellen, maar het
wedstrijd. woord snellen was niet van toepas-

De aanleiding tot onze deelname sing op wat ik deed: ik kroop op
was een gebrek aan betere spelers handen en voeten naar hem toe en
geloof ik. Wij, de Meester, de Ma- liet de bal de bal. De boeren scho-
joor en ik waren vol goede moed ven het leder onder honend ge-
en voelden ons nog jong en krach- glijns in het zojuist door mij verla-
tig genoeg om de landbouwers van ten doel. Ik protesteerde krachtig,
katoen te geven op 't groene tapijt, maar bereikte hiermee dat de lum-
Dit werd ons ongeluk. Laat ik ech- mei van een scheidsrechter naar het
ter niet op de gebeurtenissen voor- midden wees. Ik keek zijn vinger
uitlopen. De Majoor speelde rechts- na en zei: „Wat moet dat?" „De bal
buiten, de Meester vertolkte de moet naar het midden ", zei de
rechts-backpartij en ik verdedigde vent. Enfin, het werd een naar de-
ons doel. Wij achtten ons superieur bat, dat ik verloor. De bal ging naar
aan de agrariërs, omdat wij veron- het midden, waar onze middenvoor
derstelden dat de subtiele techniek hem weer direct wegtrapte voor de
van het voetbalspel aan hen voorbij voeten van de Majoor, die ijlings
ging- langs de lijn, zoals dat heet, suk-

Het punt van de costumering had kelde. (De Meester was uit z'n ge-
iiog wel enig geharrewar gegeven zondheidsbed gekropen). De boeren
gegeven omdat de Majoor op het brulden dat de Majoor de bal over
laatste ogenblik niet meer bleek te de lijn had gespeeld. Een kinder-
passen in de voctbalbroek, die hij achtige opinie, want er waren hele-
als dartele jongeling had gedragen, maal geen lijnen op dit vermaledij-
De Meester had g-een beenbescher- de weiland. De scheidsrechter liet
mers, maar wij bezwoeren hem bij doorspelen. Ik kon van mijn plaats
hoog en bij laag dat hij deze attri- de Majoor horen kreunen, want hij
buten niet behoefde te dragen, om- sloofde zich even hard uit als op de
dat deze z'n benen maar onnodig zou stormbaan, waar hij tijdens z'n op-
belasten. (Hij tobt namelijk al min leiding triomfen had gevierd,
of meer met het optillen van z'n De verdediging van de boeren zag
benen zonder dat deze extra ver- het gevaar, dat uitging van de rap-
zwaard zijn). En als ik m'n dikke pe majoor. De kerels maakten front
trui droeg, wat als keeper natuur- voor onze rechtsbuiten en zwiepten
lijk heel goed staat — zag niemand hem vlak voor het doel tegen de
m'n broodmagere figuur. En de boe- soppige zoden. Een snerpend fluit-
ren konden de bal dan ook niet zo signaal beduidde dat er wat te ver-
gemakkelijk langs me heen schie- dienen viel. Penalty!
ten. De wedstrijd stond onder lei- Onze midvoor voltrok het vonnis
ding van een meneer, waarvan wij deskundig. Hij trapte de bal teza-
zeker wisten dat hij niets van de men met de boerendoelman in het
voetbalsport af wist. Dat was - net, dat uitbundig opbolde.
naar wil meenden — een goed ding, De stand was gelijk. Ik verheugde

mij daar zo lang over dat ik niet
zag dat de landbouwers mijn doel
tot op schotsafstand waren gena-
derd na de aftrap. Ik was te arge-
loos om echt bang te zijn. Ik risp
tegen de middenvoor van de tegen-
partij dat hij moest schieten. Zo
dichtbij komen was geen kunst. De
Meester, listig als hij is, trok de
centervoor aan z'n broekje achter-
uit. Ik klapte van verrukking in m'n
handen, maar kon door dit gebaar
de bal niet tegen houden. Mijn eigen
partijgenoten scholden me uit voor
alles wat ik nooit had gedaan. Wij
stonden weer achter. En het werd
nog erger.

De boeren waren onweerstaan-
baar en bij ons zakte het tempo
aanmerkelijk. Onze stopperspil kon
zich niet meer uit de modder van
het deelgebied losweken en daar-
door ontstonden er voor mijn doel
tal van opwindende momenten. Ik
lag soms, met mijn gezicht in de
nattigheid, blindelings naar de bal
te graaien en eens had ik de schoen
van de boerenrechtsbinnen te pak-
ken. Ik trok er flink aan en de ma-
joor riep van uit de verte: „Hou
vast, jongen draai 'm dat poot
uit!" De boeren begonnen met klui-
ten aarde te gooien en dat inspireer-
de mij tot een prachtige tegenzet
Telkens als de bal in de buurt van
ons doel kwam. wierp ik een ver-
zadigde graspol in de vijandelijke
stormlinie. De kerels zagen dan een
ogenblik niets, zodat ik de bal di-
verse malen kon wegwerken. De
Meester en ook de linksback waren
overeengekomen dat ze op dergelij-
ke momenten zouden bukken. Een
keer deed de Meester dat niet er
het door mij afgeschoten projectie!
trof hem vol in de nek. Hij ging
down, terwijl hij mij verwijtend
aankeek. Onze voorhoede had geen
lucht meer, maar narigheid te over
Wij maakten de indruk een gedes-
organiseerd elftal te zijn. Maar wc
hielden vol tot het laatste ogenblik
Wij verloren met 13-2. Het tweede
doelpunt van ons werd gescoorc
door de linksback der boeren, dat
onze Majoor niet kon houden. In
nood wilde hij de bal terugspelen
op z'n keeper, die op het beslissen
de moment onderuit ging. De Ma-
joor sommeerde de scheidsrechtei
een doelpunt toe te kennen. Wat de
sufferd deed. Een bal, die in eigen
doel wordt getrapt, geldt toch niet?

Lang na dit drassige evenemenf
waren wij moe, zeer moe.

Maar we waren voldaan, omda'
wij de boeren hadden laten zien
dat voetballen veel meer een kwes
tie van tactiek is dan van geweld

BARTJE

31 acht de eerste individuele uitloop-
iDging. Het was Knoops uit Ko-
ingsbosch, die er in zijn eentje van

doorging. Hij wist zijn voorsprong
iet uit te buiten en in de 27e ronde
ond men hem weer terug temid-
en van de honderd renners waai uit

iet grote peloton bestond. In de 28e
•onde ging de 40-jarige Ottenbros
ut Halfweg naar voren. Zijn plaats
werd in de 31e ronde ingenomen
loor een groep van 5 man, bestaan-

de uit Van Houwelingen, Niesten,
oorden, Hermes en Le Grand, met

een voorsprong van ruim 150 me-
er. Twee ronden later viel Le Grand

af en in de 36e ronde was van deze
jroep alleen nog Coen Niesten over;
Teunisse had zich toen bij hem ge-
•oegd.

Het grote peloton zette met over-
gave de achtervolging in om dit
;weetal in te halen. Hugens sloot
zich bij hen aan, maar die ren-
nersvreugde was maar van korte
duur.

.Er werd hard, soms zeer hard g2-
rêden, maar in de 39e rond, 3 ron-
den voor het einde, was tussen de
renners nog geen triomfater te be-
speuren. De overgebleven 80 rij-
ders stormden tezamen op de elnd-
streep af. Het begon er op te lijken
dat er 79 kransen bij besteld zou-
den moeten worden en 79 extra trui-
en gebreid.

Het is zover niet gekomen, want
Joop de Haan, een vrijwel onbeken-
de renner, maakt aan alle specula-
ties een einde. Met een voorsprong
van ruim veertig meter vloog hij de
Hunzerug af door de Tarzanbocht
als een fietsende Icarus. Hij was
voor de andere renners niet meer in
te halen. In een tijd van 4 uur, 10
min. en 50 sec. werd hij kampioen
van de Nederlandse amateurwiel-
renners. Hij mocht voor zijn prach-
tig rijden een warm applaus vanaf
de tribune en de duintoppen in ont-
vangst nemen.

De uitslag was verder: 2. H. Ma-
rinus, Amsterdam; 3. L. Vink, Am-
sterdam; 4. R. v.d. Ruit, Amster-
dam; 5. J. Soet, Oirschot; 6. G.
Moonen, Heer; 7. K. Bom, Kwints-
heul; 8. F. Ramakers uit Echt.

Om half twaalf, voor de wedstrijd
om het amateurkampioenschap,
werd een nationale nieuwelingen-
wedstrijd over een afstand van
58,702 km, 14 ronden, gehouden.

In deze wedstrijd kwamen nogal
wat valpartijen voor. Voor de Am-
sterdammer Rijkers liep dit min-
der goed af. Deze renner werd met
een wonde aan het linkeroog en een
hersenschudding met een ziekenauto
naar het Sint Elisabeth Gasthuis in
Haarlem overgebracht.

Twee ronden voor het einde, toen
er nog ongeveer honderd renners
in 't veld waren, werd de eerste be-
langrijke uitlooppoging zichtbaar.
Eerst trachtte Van der Touw uit
Den Haag er vandoor te gaan, maar
zijn poging werd snel afgestraft.
Ook hier trok het gehele peloton in
gesloten formatie op de finish af.
Met slechts enkele decimeters ver-
schil wist Riethof uit Leiden van
de vereniging „Swift" zich met een
ruk. over de eindstreep te werpen.
Hij werd gevolgd door Jans uit
Nootdorp, Redeker uit Amsterdam,
Janssen uit Noordwijkerhout, Van
der Aert uit Achtmaal en Post uit
Amsterdam.

JGB.

Eerste steen voor tehuis
J.l. zaterdag werd door de dochter
van de directeur van de A.G. Bo-
daanstichting, de 16-jarige Johanna
Thoden van Velzen, de eerste steen
gelegd voor het bejaardentehuis dat
voor rekening van deze stichting in
Bentveld wordt gebouwd. Bij de
steenlegging waren o.m. burgemees-
ter Van Fenema, wethouder Kerk-
man en het raadslid de heer Tates
tegenwoordig.

De aanwezigen werden toegespro-
ken door de directeur van de Bo-
daanstichtlng en mr. H. M. v. Fene-
nema.



FAMILIEBERICHTEN

Dankbetuiging
Langs deze weg betuig ik mede na-
mens mijn ouders mijn hartelijke
dank voor de vele bewijzen-van be-
langstelling ontvangen bij mijn
thuiskomst.

E. Paap.
Zandvoort, Koningstraat- 24

OFFICIËLE 'MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Spreekuur Burgemeester
De burgemeester der gemeente
Zandvoort is verhinderd op woens-
dag 25 juni 1958 zijn spreekuur te
houden.

Voor alle merken

Stofzuigers
naar
Henk Schuilenburg
Da Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 0-7, telef. 2974

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding

3043, 3044 Politie

2100 Politie (alleen v. noodgevallen).

2262, Informatiebureau Vreemdelin-
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.

2345 Gemeente Secretarie

2069 Begrafenis- en crematie-onder-
neming 3. de Roode, Kerkstr.la

2424 Autobedrijven „Rlnko",
Oranjestraat en. Stationsplein.

2231 Boekhandel v/b. Esvé,
Grote Krocht 17.

3283 Autorijschool „Zandvoort",
Thorbeckestraat 17.

26076 (02500) Garage Flinternian
Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
•baohs Drukkerü, Achterweg 1.

Bouwen wordt monteren
Industrie gaat plaats innemen van het ambacht

Voorheen was de „bouwplaats", het terrein waarop werd gebouwd, te-
vens de werkplaats waar de meeste onderdelen van de woning werden
vervaardigd.

Dit ambachtelijke werk is steeds meer overgenomen door de industrie
en een groot deel van de bouwactiviteit heeft tegenwoordig plaats ach-
ter de fabriekspoorten.

Wanneer in het hartje van een
stad als New York een wolkenkrab-
ber wordt gebouwd, heeft men op
het vrij kleine terrein geen ruimte
voor opslag of vervaardiging van
onderdelen. Het bouwen is hoofdza-
kelijk het monteren van tevoren pas-
klaar geleverde onderdelen en de
levering heeft plaats volgens een op
de seconde uitgekiend tijdschema.

Wij gaan in ons land ook steeds
meer deze kant op. Werd vroeger bij
voorbeeld de betonspecie op het
werk zelf vervaardigd, waarvoor
men dus een betonmolen, een ce-
mentloods enz. nodig had, nu ziet
men de vrachtwagens met roterende
trommels — rijdende betonmolens —
zélf als „op het spoorboekje" op het
werk arriveren om de mortel kant
en klaar te storten in het werk.

Stalen ramen, kozijnen, deuren,
complete keukens, sanitaire instal-
laties, ze zijn alle tevoren in de fa-
briek pasklaar gemaakt en worden
op het werk geleverd in plaats van
klaargemaakt. De industrie heeft
ook hier grotendeels het ambacht
verdrongen. En zonder de bijdrage
van de toeleveringsindustrie zou het
moderne bouwen niet mogelijk zijn.

Op deze manier wordt het bouw-
tempo versneld en worden de kosten
lager, maar onvoldoende, 't Wringt
nog altijd tussen ambacht en indus-
trie. Terwijl de industrie kans ziet
zodanig materiaal te leveren, dat de
architect ervan kan uitgaan bij het
maken van zijn ontwerp, is er nog
immer te veel individualisme, moe-
ten er steeds weer afwijkende typen
vervaardigd worden die het tempo
vertragen en de kostprijs verho-
gen. De vrees voor teveel uniformi-
teit in de bouw speelt daarbij na-
tuurlijk een grote rol. Het is alleen
de vraag of het gevaar hiervoor
schuilt in het door de industrie ver-
vaardigde standaard-materiaal, dat
slechts ten dele de vormgeving be-
paalt.

Een ander opmerkelijk knelpunt
vormt het gebrek aan nauwkeurig-
heid. Zo kan het gebeuren dat men
voor een standaard-kast-typc de
planken op maat gezaagd levert en
dat ze nochtans te breed blijken en
bijgezaagd moeten worden, omdat
men het met de maten niet te nauw
genomen heeft. Zelfs de duimstok-
ken zijn niet overal gelijk waardoor
men millimeter-verschillen krijgt die
bij grotere oppervlakten centimeter
verschillen kunnen worden met alle
gevolgen van dien.

Ir. J. van Ettinger, directeur van
het Rotterdams Bouwcentrum, zei
onlangs ronduit:

Bij aannemer, uitvoerder en arbei-
der dient het maatbewustzijn te

Daar kunt u heen
Monopole

Yanaf dinsdag Zit t.m. donderdag 86
juni, 8 uur: film „April Love".

Hotel Bouwes
Dagelijks 8 uur: Het orkest van

Jack Grecl.
Zondags matinee.

Concertgebouw Haarlem
Donderdag 26 juni, 8.15 uur: Zomer-

concert door het Noordholl. Philh.
Orkest.

worden versterkt, zodat de toegele-
verde, gefabriceerde materialen en
elementen niet alleen op papier pas-
sen, maar ook in werkelijkheid, en
het werk op de bouwplaats kan op-
klimmen tot industriële montage.

Een andere „bottleneck" in het
pioces van sneller bouwen vormen
de zeer uiteenlopende voorschriften
van allerlei instanties en de op iedere
plaats weer andere eisen der bouw-
verordeningen. Die staan het ont-
werpen en fabriceren van standaard-
typen in de weg.

De toeleverende industrie heeft 't
ambacht van het bouwen steeds
meer vervangen. Het huis wordt al
grotendeels gebouwd in de fabriek,
complete wanden, zelfs van leidingen
voorzien, kunnen ineens worden aan-
gevoerd. Er is een Nederlands be-
drijf dat het hele systeem van „nat-
te leidingen" tevoren in eigen werk-
plaats gereed maakt, demonteert en
naar de bouwplaats voert, waar do
aanleg dan alleen nog maar een
kwestie is van opnieuw monteren.

In dit hele proces, deze omschake-
ling van ambacht naar industrie,
speelt ook het probleem der werk-
krachten een rol.
De animo voor het ambacht schijnt
bij de jongeren steeds meer terug te
lopen. Het klassieke type van de
bouwvakarbeider, de timmerman, de
metselaar die hun vakmanschap be-
wijzen op de bouwplaats zelf, sterft
uit. Hun plaats wordt ingenomen
door de monteurs van tevoren ge-
reedgemaakte bouwelementen en
door de vakmensen die in de fabriek
deze elementen gereed maken.

Het is niet alles goud wat hier
blinkt. Het individu wordt steeds
meer massamens. Het in vele op-
zichten nog individuele werk „op de
steiger" wordt vervangen door het
gerationaliseerde, regelmatige ,werk
in de industrie. Deze ontwikkeling
ligt in het verlengde van die, welke
overal is waar te nemen.

Anderzijds kan alleen op deze wij-
ze worden voldaan aan de steeds
toenemende woningbehoefte en kan
men op deze manier sneller de be-
staande achterstand inlopen.

Daartoe is het echter nodig dat al-
Ie betrokkenen, architect, overheid,
industrieel, aannemer, uitvoerder en
de man op het werk, hetzij bouw-
vakarbeider of monteur, samenwer-
ken om te bereiken, dat deze om-
wenteling van ambacht naar indus-
trie ook inderdaad sneller* en beter
bouwen mogelijk maakt.

Telefoon wordt duurder
Met ingang van l juli a.s. worden
enkele telefoontarieven verhoogd,
als gevolg van de jongste salaris-
verhoging, waardoor de exploitatie-
lasten jaarlijks met een totaalbe-
drag van ca. 8 miljoen zullen stij-
gen. De wens de basistarieven hier-
toe niet te wijzigen heeft er toe ge-
leid de vorm te kiezen van een toe-
slag van 4% op die ieZe/oontarieven
die periodiek per nota aan het pu-
bliek in rekening worden gebracht.
Voorts zal het abonnement voor oen
hoofdaansluiting op d_e draadom-
roep, dat thans ƒ 2,50" per maand
bedraagt, m.i.v. l juli a.s. met 10
cent per maand worden verhoogd.
Dit om te voorkomen dat de ver-
liezen bij dit bedrijfsonderdeel we-
derom zouden stijgen.

Hoewel de stijging der lasten het
gehele PTT-bedrijf betreft, zullen
dus de post- en telegraaftarieven
niet worden verhoogd.

D
WONINGRUIL

TE KOOP GEVR. HUIS te
Zandvoort voor 4 pers.
Aangeb. HUURHUIS met
gr. tuin, Bentveld (Gem.
Zandvoort. Leeg te aanv.
Br. nr. 4705 bur. Z. Crt.

Gevr, voor juli: KAMERS
m. vr. keuk. v. echtp. m.
2 kind. Van Raalte, Para-
maribostraat 162-1, A'dam.
Echtp. m. 2 k. vraagt 2
SLAAPK. m. getar. v. of
vrije keuk. van 1-18 aug.
Br. m. prijsopg. nr. 4701
bur. Zandv. Crl.
Te huur: ZITSLAAPKMR
v. meisje of j. vrouw tot
uit. nov. Br. 4703 bur. Z.C.
Gem. ETAGE te huur v.d.
hele maand juli. Kostver-
lorenstraat 66c..
Te huur aangeb. voor juli
en aug. voor plmr 3 pers.
ZOMERHUISJE. Tel. 2032.

Te koop: REGEN VAT met
kruin, ƒ 10. De Genestet-
straat 17.

Te koop: 6 stuks Wiston
AUTOMATEN, 12 loketten
Brederoodseweg 81, Sant-
poort, tel. 02560-7905.
LEEG TE AANVAARDEN
Te koop: W O N I N G te
Zandv., 5 krs. Hyp. aanw.
Br. nr. 4704 bur. Z. Crt.

Te koop: HUIS te Zand-
voort, 6 k., badk., gr. zold.
Uitz. op zee, nabij stat.
Prijs in overl. Makelaar
K. C. v.d. Broek, Brede-
rodestraat 25.
Te koop: volautom. Frigi-
daire WASMACHINE, z.g.
a.n. Dr. Kuijperstraat 5,
Tel. 2869.
Gevr. voor dir.: MEISJE
v.d.e.n. of v.d. dag in gez.
m. kinderen. Evt. tijd.
Dr. Kuijperstr. 5, tel. 2869

CHAUFFEUR tijd. gev. v.
part. auto v. enk. dg. p.w.
Br. nr. 4702 bur. Z. Crt.
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dat deze krant ge-
heel is afgestemd op de
EIGEN lezerskring.
Telkens weer wordt er
door het gehele gezin
reikhalzend naar uitge-
zien. Dit is de kracht van
het Plaatselijk blad,
waarvan ook JJ kunt
profiteren,

Daarom adverteert in de

Zandvoortse Courant
Achterweg l — Telefoon 2125

VOOR DE JEUGD

De rog is zeldzaam
Soms vind je nog wel eens een (leeg) ei aan het strand

Rog is een vissoort, die in onze wateren niet zo veelvuldig meer voor
komt. De rog is voor onze zeegaten een echte seizoenvis, die in de paar-
tijd neiging heeft naar ondiep water te trekken, om, vooral tussen de zee-
grashelmen in het Waddenzeegebied zijn eieren los te laten, waar ze,
verward of vastgehecht aan het wier, blootgesteld zijn aan het zon-
licht en toch in het water blijven, omdat zeegras daar groeit, waar,
bij laag water, toch altijd nog wat water blijft staan.

Als julie een zomervacantie aan
het strand hebt doorgebracht, zul je
ongetwijfeld wel eens zo'n rogge-ei
hebben gezien en in de regel in ver-
droogde toestand, dus het omhulsel
van het ei, waaruit het levende we-
zentje was gevlucht om de wijde zee
in te trekken.

Het is donker, leerachtig omhulsel,
enigszins vierkant, eigenlijk meer
rechthoekig, met aan elke hoek een
uitsteeksel. Het is groot 6 a 7 cm bij
4 a 5 cm.

Zoek maar eens langs de hoog-
waterlijn, daar waar een richel van
allerlei rommel, wier, houtjes, veen,
enz. ligt en waarschijnlijk vind je
daartussen een rogge-ei.

Mocht het ei er nog groen-bruin-
achtig uitzien en voelt het gebold en
vol aan, dan raad ik aan het ei in
zee te werpen; misschien red je daar
mee het leven van een jong rogje.

Heb je het ongeluk op zo'n ei te
trappen, dan zal je daaruit zien spui-
ten een geel-achtig-oranje massa, die
veel overeenkomst heeft met de
kleur van een eierdooier.

Vissers, die hun belang begrijpen,
zullen altijd de eieren, die de rog bij
zich draagt en die buiten het li-
chaam zichtbaar uitsteken, in zee
werpen, daarmee een kans tot ont-
wikkeling scheppende van ei tot rog.

Toen er overvloed van deze vis-
soort was, lette men niet zo nauw-
gezet op de eieren, zoals de mens in
de regel niet zuinig is met hetgeen
hij in overvloed bezit.

Nog niet zo heel lang geleden
waren de roggen zo veelvuldig, dat
de netten nauwelijks uitgezet waren
of men had een vlet vol van deze
zonderling gevormde vissen en het
gebeurde wel, dat men enige keren
moest varen om de gehele netvangst
te bergen.

Die tijd is voorbij en het aantal
roggen, dat nu wordt aangebracht,
is niet het honderdste gedeelte van
vroeger.

Het is een grote, platte, brede vis,
met een lange staart en daarnaast

een paar kortere uitsteeksels, en met
nijdige scherpe doornhaken, die hij
overal op zijn licaam draagt.

Deze stekels maken het aanpak-
ken van de vis dan ook niet gemak-
kelijk-en de visser bedient zich óf
van een scherp gepunte haak óf van
'n zware wollen handschoen (want)
om de rog uit de bun te halen of te
verpakken.

Eigenaardig is het dat deze vis-
soort in ons land niet bijzonder ge-
wild is en in hoofdzaak in België en
Frankrijk zijn liefhebbers vindt.

Toch is het vlees van deze vis een
lekkernij voor een visliefhebber.

Onder dit soort roggen komt ook
voor een rogsoort die door de visser
ten dele niet graag wordt gezien en
anderdeels toch ook weer lang niet
door hem wordt versmaad.-

Dat is de pijlrog, die met zijn pijl
welke hij in de staart bergt, flink
raak kan steken, en daarmee wel
een laars kan doorpriemen. Maar hel
ergste is, dat hij bij het steken te-
vens een gif afscheidt, dat een ern-
stige ontsteking kan te weeg bren-
gen en zelfs voor de mens gevaarlijk
kan zijn.

Een rogvisser licht dan ook nim-
mer zijn netten zonder naast zich te
hebben een scherpe - bijl, waarmede
hij, zo nodig, de staart van de pijl-
rog kan afkappen.

De pijlrog is duidelijk te onder-
scheiden van de gewone rog door
zijn veel donkerder kleur.

Dreigt er voor de pijlrog gevaar,
dan slaat hij zijn staart .over de
rug.

Duidelijk hebben wij dat eens ge-
zien in een aquariumbak van het
zoologisch-station te Den Helder,
waar men een jong exemplaar van
een visser had ontvangen.

Toen een stok in de bak werd ge-
stoken, wipte het rogje dadelijk de
staart omhoog, klaar tot de aanval.

Waarom de visser dan toch de
pijlrog niet geheel als een niet-grage
gast beschouwt?

Het visvlees is niet te eten, maar
zijn lever, die enorm van omvang is,
snijdt de visser uit en smelt die óf

in de zon óf braadt die in een pan
uit.

Deze traan wordt zorgvuldig in
flessen verzameld en dient als ge-
neesmiddel bij de vissersbevolking.

Toen, evenals de rog, ook de pijl-
rog veelvuldig voorkwam, ontbrak
er in geen enkel vissersgezin, de
pijlrogsolie.

Was er een wond: er werd pijl-
rogsolie opgedaan en genezing volg-
de spoedig.

Had men rheumatiek: de pijlrogs-
olie was het geneesmiddel.

Nu het bijna niet meer is te krij-
gen, omdat de pijlrog ook een zeld-
zame verschijning is geworden,
wordt er een flinke prijs gevraagd
voor een flesje vol.

Vissers ontdoen de roggen ook
wel van vel en ingewanden, zouten
de vis sterk en hangen ze in het
want te drogen.

Deze gedroogde vis kan lang wor-
den bewaard' en wordt in wintertijd
gegeten.

Maar het is er al mee als met het
ingepekeld varken: het gebruik is
sporadisch geworden, omdat in de
winter voldoende voedsel is te kopen.

Dus als je aan het strand een ei-
omhulsel vindt, neem het dan mee:
het is een aardig voorwerp voor je
verzameling.

Brandwacht Ie klasse
De heer K. Paap, lid van de vrij-
willige brandweer in de badplaats,
is geslaagd voor het brandwacht-
diploma Ie klasse.

Twee concerten
J.l. donderdag en vrijdag golfde
vanuit de muziektent op het Raad-
huisplein populaire melodieën en
wijsjes over het dorpscentrum.

Donderdag gaf de Tiroler- en boe-
renkapel haar eerste concert van dit
seizoen. Die hier logerende Ooster-
buren lieten zich strelen door de
hen niet onbekende jodel- en alpen-
klanken. Maar ook de boertjes, die
zo sterk herinneren aan het land
van boter en kaas brachten hen in
vervoering. Er is nog nooit zo hard
geklapt op het Raadhuisplein.

Vrijdag concerteerde onder lei-
ding van Jan Davids in de muziek-
tent de Accordeonclub Zandvoort en
de Haarlemse Klavar-accordeonclub

Marsen, walsen, opera- en operet-
tefragmenten vormden hier de
hoofdschotel.
Eind juli wil men dit accordeonop-
treden herhalen.
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Vreemden Hieven vreemden

Trouw aan de eigen groep
Familieband het laatste bastion van de Zandvoorters

In 1389 is Zandvooit even in het nieuws en uit zijn isolement geweest
toen een aantal Franse hofdames uit het gevolg van Graaf Gwy van
Blois voor de ogen van de dorpsbevolking in zee werd gedragen. Een
ogenblik heeft de wereld bemoeienis gehad met Zandvoort en de Zand-
voortse bevolking. Maar die vreugde was van korte duur. De baadsters
verdwenen na hun zilte spel en Zandvoort verdween weer uit de kro-
nieken en het geheugen der wereld.

als een jonkvrouw die de held met
een. zucht omhelst. Het zeedorp liet
de minnaar toe, maar hield hem te-
vens op een afstand. Want wie hon-
derden jaren alleen is geweest en
op zich zelf aangewezen, wordt
enigszins schuw in gezelschap en
beziet iedere verandering met wan-
trouwen.,

Nu 75 jaar later is dit wantrou-
wen ten opzichte van de man van
buiten, door de Zandvoorter aange-
duid als „de vreemdeling", nog niet
verdwenen.

Het is niet zo sterk meer als bij
de eerste kennismaking, toen de
eerste immigranten zich hier vestig-
den, maar toch nog steeds voelbaar.
Er loopt nog altijd een duidelijk
waarneembare scheidslijn tussen de
inheemse bevolkingsgroep en de
mensen die van buiten komen. De
hartslag van Zandvoort is niet ver-
siield door de komst van de immi-
grant uit het achterland. Het dorp
tolereerde en tolereert zijn verblijf,
maar met de voet tussen de deur.

Het verschil tussen de eigen be-
volking en zij die van elders komen
wordt in Zandvoort terdege aange-
voeld. Er wordt in de dagelijkse
omgang in het dorp een scherp on-
derscheid gemaakt tussen de .echte'
of oud-Zandvoorters en de immi-
gr anten.

Bij de beoordeling van dit ver-
schil wordt daarbij vooral gelet op
de- geslachtsnaam. Behoort men tot
een geslacht dat al sinds mensen-
heugenis — meer dan drie genera-
ties — in Zandvoort heeft gewoond,

Eerste vreemdelinge

Na 't vertrek van de Gallische vrou-
wen viel 't vissersdorp opnieuw in
een diepe slaap, alsof 't al dat schoons
langzaam oj) zich wilde laten inwer-
ken. Zanc-voort heeft door de eeu-
wen heen geslapen. Als een Doorn-
roosje lag de vissersplaats opge-
baard aan de kust met de zee en de
duinen als door de natuur gescha-
pen wachters, die de wereld op een
afstand hielden.

Maar ook voor Zandvoort i& de
Prins gekomen, al was hij dan niet
zo romantisch als de koningszoons
uit "het sprookje of frivool als de
Franse hofdames.

Drie kwart eeuw geleden baande
hij zich met behulp van spoorsta-
ven, biels en straatklinkers een weg
naar de slaapster en maakte deze
wakker.

Zandvoort ontwaakte, maar niet

2aaci0a.aft.Ej
ZATERDAG 21 JUNI - Als je nu
eens nagaat wat voor soort weer
we tot nu toe gehad hebben in juni,
valt 't — geloof ik — allemaal wel
een beetje mee.

Eigenlijk hebben we niet veel rc-
gen gehad eii de zon heeft toch veel
geschenen. Volgende week zullen de
heren van De Bilt weer alle zonne-
schijnuren en regenmillimeters in de
kranten, zetten, maar daar trek ik
me nooit wat van aan. Wat mij in-
teresseert is de manier waar-
op de mensen zich hebben
vermaakt en of ze het naar
hun zin hebben. Verschillen-
den hebben mij al gezegd dat
ze 't deze keur reusachtig von-
den. (Je wordt echt wel ge-
makkelijker als je niks meer
gewend bent).
ZONDAG 22 JUNI - Weer
een drukke dag gehad. Ik
moet toch nog eens iets zeggen van
de heibel, die sommige mensen ma-
ken als de vloed 's middags komt
opzetten. Dat is natuurlijk moeilijk,
want iedereen, die 's morgens lek-
ker dicht bij de zee is gaan zitten,
moet 's middags naar boven, zoals
dat heet. Mensen, wat kunnen ze
dan tegen elkaar te keer gaan. Ik
heb een denderende ruzie gezien (en
gehoord!) tussen twee huisvaders,
die ieder voor hun gezin de ruimte
wilden hebben. Ja, hoor eens, dat
is toch eenvoudig: 's morgens heb-
ben ze met z'n tienen dertig vier-
kante meter en 's middags moeten
ze met z'n twintigen op 15 m2 zit-
ten. Dat vraagt een beetje inschik-
kelijkheid. Iedereen wil graag z'n
plekje onder de zon. Eén familie
was er, die is direct opgestapt toen
de eerste schermutselingen gaande
waren. Jans zegt altijd: Het is een
kwestie van fatsoen hoe je je ge-
draagt aan het strand. Maar die
twee lui, die ik zag bakkeleien om
een plekje zand, hadden niet veel
fatsoen. En de kinders deden er nog'
een schepje boven op, omdat em-
mertjcs en rubberbeestjes door el-
kaar kwamen. En dan word ik al-
tijd wat nijdig als ik ze zo bezig zie,
de een die de ander het licht in de
ogen niet wil gunnen. Zo krijg je
immers nooit een betere wereld?

MAANDAG 23 JUNI - Vanmid-
dag was er een meneer, die me in
alle ernst vroeg wanneer de strand:
pachters met hete snert gaan be-

ginnen. Achteraf vind ik dat héle-
maal niet zo'n gek idee, want het
kan heus wel lekker zijn bij koel
weer een goeie kop snert te drin-
ken. Alleen stuit 't me tegen de
borst om op mijn strand een soor-
tement „koek en zopie" te gaan
beginnen. Als je nog even wacht,
krijg ik ook baanvegers. Als er dan
iemand (een van het soort der stoe-
ren) uit de zee komt, zeg je als
Stoeleman: „Hee leg eris an!"

Maar dat van die snert zal ik
toch nog eens overdenken.
DINSDAG 24 JUNI - Voor-
zichtig zijn met ballen, hoor!
Ik kan niet alles zien en ook
niet alle narigheid voorko-
men. Ik vind 't niet plezierig
als een van mijn klanten een
zware bal midden op z'n ta-
feltje krijgt, waar drie kop-
pen koffie op staan. Maar

Jans zei direct dat die man daar
niet zulke lelijke woorden voor be-
hoeft te gebruiken.

WOENSDAG 25 JUNI - Sedert
gisteren belooft het Weerinstituut
ons al een verslechtering van het
weer. Maar aan de kust is 't nog
steeds best om te doen. Zon en wind
om bruin van te worden! Maakt
maar veel plezier, mensen, het
strand is er voor.

Het is tegenwoordig erg druk met
vliegtuigen over het strand. Maar
laag vliegen doen ze niet meer. 't Is
maar goed dat onze burgemeester
weer eens naar minister Staf heeft
geschreven. Want als die snotapen
in die straaljagers niet eens op hun
nummer worden gezet, denken ze
dat ze alles kunnen doen. En die
reclame-vliegerij vind ik ook niks.
Ik wil zelf uitmaken welke sigaret-
ten ik rook en welke vermouth ik
drink. Trouwens voor een beste
pruimtabak maakt niemand recla-
me in de lucht. Om van een oud-
hollandse recht op en neer niet
eens te spreken.

Mijnheer de redakteur zei ver-
leden week tegen me dat ik iedere
week een groter stuk schrijf. Ja, ik
begin 't zo langzamerhand te leren
zeker! Maar ik moet me wat beper-
ken en daarom schei ik er voor de-
ze week weer mee uit.

Tot de volgende week, mensen.

STOELEMAN

dan wordt men tot de echte inwo-
ners gerekend. Deze groep komt
voort uit het 700-tal bewoneis dat
Zandvoort telde voordat de over-
gang van vissersgemeenschap naar
badplaats en woonoord plaats vond.

Deze groep, de oorspronkelijke
bevolking van Zandvoort, heeft zich
niet met de immigranten vermengd.
Sommige van deze geslachten heb-
ben in de loop der jaren een grote
omvang bereikt. Zo dragen in
Zandvoort 309 personen de ge-
slachtsnaam Paap en 294 personen
de geslachtsnaam Koper.

Maar geven de geslachtsnamen
aan de oppervlakte de grenzen weer
tussen het eigene en het vreemde,
de door traditie en isolement ge-
vormde levensstijl van de inheem-
se bevolking onthult de diepte van
de bestaande scheidslijnen.

Een eigen levenstempo, een ma-
nier van de dingen bekijken, zeggen
en aanpakken, dat aanmerkelijk
verschilt met die van de achterlan-
der. Door zijn eeuwenlange afzon-
dering heeft de Zandvoorter een
eigen levensstijl ontwikkelt die in
de loop der eeuwen vrijwel onver-
anderd is gebleven. De politieke, re-
ligieuze en sociale gebeurtenissen
tot in de 19e eeuw hebben hem nau-
welijks beroerd. Zandvoort ging tij-
dens de Hervorming van de Rooms-
Katholieke naar de Protestantse
godsdienst over, zoals de dorpelin-
gen dan eens hun netten naar links
dan weer naar rechts in zee wier-
pen in de hoop op een goede vangst.

In Zandvoort is geen meiboom
geplant toen de revolutie ook in Ne-
derland, de vrijheid, gelijkheid en
broederschap voorschreef en men
had nauwelijks weet van de ene cul-
tuurfase die de andere opvolgde.
Zandvoort had maar één waarde-
meter voor zijn conditie en dat was
het dorp en zijn inwoners.

Hoe sterk Zandvoort van de we-
reld en zelfs van zijn directe om-
geving was afgesloten in het ver-
leden komt duidelijk tot uiting in
de beschouwing van de socioloog dr.
J. P. Kruyt over de provincie
Noordholland. Hij noemt de Zand-
voorter als bewoner van Noordhol-
land misschien wel de minst ty-

eeuwenlang geïsoleerd.

De echte of oud-Zandvoorter

pische vertegenwoordiger' van het
volkskarakter in deze provincie. Hij
zou de Zandvoorter het liefst uit
zijn beschouwing over de Noordhol-
landers willen weglaten. Niet alleen
omdat ze met de bewoners van
Noordwijk, Katwijk en Schevenin-
gen dialectisch tot een geheel af-
zonderlijke groep behoren maar ook
vanwege het eeuwenlang geïsoleer-
de leven van de bevolking en de zo
lang volgehouden „binnentrouw" —
het trouwen met een lid van de
groep uit het eigen dorp. Ook in an-
dere geschriften over het volkska-
rakter treft men uitspraken aan die
wijzen op de geïsoleerde positie van
de kustbewoners. O.a. deze: Ook in
hun uiterlijk lijken de bewoners
van de Hollandse zeekust meer op
elkaar dan op de plattelanders vijf
kilometer achter de duinen. En over
hun levensstijl: zij zijn sterk ge-
hecht aan hun familie. Er is een be-
hoefte om de verering van voor-
ouders, figuren, die soms door over-
levering in de verbeelding van de
inheemse bevolking grote afmetin-
gen gingen aannemen, in groot for-
maat te demonstreren.

Het was in het verleden vrijwel
niet mogelijk om e'en vrouw van el-
ders te huwen, de neuzen waren ge-
teld en zo moest het blijven. Wij
vinden enkele' van de hier getypeer-
de trekjes nog bij de huidige Zand-
voorters terug. De familieband is
hier nog steeds hecht en de zuiver-
heid van het geslacht — de binnen-
trouw — wordt door velen van de
oude bevolkingsgroep nog op hoge
prijs gesteld.

Onder invloed van de permanente
invasie sinds het einde van de vo-
rige eeuw is dit beeld zich lang-
zaam gaan wijzigen. Het oude le-

vensgevoel is uit zijn verband ge-
rukt,' maar zeker geen verleden tijd
geworden. De honderden jaren van
afzondering en eenzijdig dorpsver-
keer werken nog na.

Oude geslachten die hun geogia-
fische afzondering hebben moeten
prijsgeven trachten hun levende ha-
ve van vreemde smetten vrij te
houden. De ongeschreven wet dei
vaderen verzet zich vaak, ook nu
nog, tegen een nauw contact met de
vreemdeling, de immigrant.

De vreemdeling, zonder een Zand-
voortse naam, die een andere ma-
nier van leven heeft, de eigen ge-
voelens en meningen niet huldigt
of niet kan begrijpen.

Voor de immigrant-bewoner,
groot gebracht in een minder her-
metisch afgesloten miljeu en ge-
wend in een aangepaste omgeving
te verkeren, doet de volksaard van
Zandvoort stug en weerbarstig aan.

In het rapport over Zandvoorts
maatschappelijke en geografische
patronen dat in 1957 werd uitge-
bracht uit hij hierover zijn klacht
en vaak niet ten onrechte.

De oorspronkelijke bewoner, de
oud-Zandvoorter vindt hij weinig
plooibaar, niet tegemoetkomend en
alleen bedacht op zijn eigen belan-
gen. Honderden jaren van isolement,
van eigen levensgewoonten en le-
vensgevoel zonder enige relatie met
andere manieren van leven, denken
en handelen zijn echter niet in een
periode van 75 jaar glad te strijken.
Men bant de eeuwen nu eenmaal
niet uit in een handomdraai. Eerst
een nieuwe generatie van Zand-
voorters en niet-Zandvoorters kan
er in slagen de nu nog bestaande
scheidslijnen te doorbreken en de
tegenstellingen tussen de levens-
stijlen de overbruggen.

G.S. verwerpen protest
tegen de bouw van een Prot. Chr. school in Nooxd

Gedeputeerde Staten hebben een beroep ongegrond verklaard, dat
was ingediend tegen het besluit, d.d. 21 januari 1958, van de gemeente-
raad van Zandvoort, waarbij aan de Stichting voor Christelijk onder-
wijs in Zandvoort medewerking werd verleend tot 't oprichten van een
4-klassige school aan de Dr. J. P. Thijsseweg.

Een vijftal ingezete'nen van Zand-
vqort had tegen dit raadsbesluit bo-
roep ingesteld. Het beroepschrift
was gegrond op het feit, dat bij de
aanvrage van het schoolbestuur
geen lijst met handtekeningen was
overgelegd van de ouders der kin-
deren, die de nieuwe school zuilen
gaan bezoeken. Aanwezigheid van
een bijzonder geval, waardoor hier-
aan niet de hand zou behoeven te
worden gehouden, achtten appellan-
ten hier niet aanwezig. Weliswaar
worden in het noordelijk deel der
gemeente in de laatste jaren een
aantal nieuwe woningen gebouwd
doch dit heeft niet tengevolge ge-
had, dat de bestaande prol. clir.
scholen (de Wilhelminaschool en de
Julianaschool) overbevolkt zijn ge-
raakt. Appellanten wezen voorts op
de kleine afstand van de nieuwe
woonwijk tot de zo juist genoemde
scholen en op het nog niet uitge-
voerde raadsbesluit tot het verlo-
nen van medewerking aan de uit-
breiding van de Julianaschool met
twee lokalen. •

In hun uitspraak overwegen Ge-
deputeerde Staten allereerst dot de
verenigingen, welke thans de Wil-
helmmaschool en de Julianaschool
in stand houden, geen van beide af-
zonderlijk een christelijk lagere
school in Zandvoort-Noord kunnen
oprichten en daarom voor dat doei
zijn gaan samenwerken in genoem-

do stichting. Zij nemen vervolgens
aan dat de nieuwe school zal wor-
deu bezocht door meer dan 50 leer-
lingen van de Julianaschool waar-
voor in het gebouw der school geen
plaats meer is en die tijdelijk on-
dergebracht zijn in een lokaal van
de Wilhelminaschool. Deze lokali-
teit moet echter worden ontruimd
ten behoeve van de op l «september
a.s. te openen chr. ulo-school. Aan
het plan tot uitbreiding van de Ju-
ïianaschool met twee lokalen zal, in
verband met de oprichting van een
prot.chr. school in Zandvoort-Noord
geen uitvoering worden gegeven.De-
ze nieuwe school zal, naar G. Sta-
ten verwachten, door meer dan vijf-
tig leerlingen der Julianaschool —
voor wie in het gebouw der school
geen plaats meer is — worden be-
zocht. Bovendien menen Ged. Sta-
ten dat het rayon, waarin de nieu-
we school zal worden gevestigd, een
gebied is, waar zonder onderbre-
king gedurende een reeks van jaren
een. grote bouwactiviteit is en wordt
ontplooid, hetgeen ongetwijfeld zal
meebrengen dat op de school bo-
vendien nog een aantal andere leer-
Hngen zal worden geplaatst.

Onder die omstandigheden achten
Ged. Staten voldoende bewezen, dat
de nieuwe school door tenminste
vijftig leerlingen zal worden be-
zocht; overlegging van een lijst van
handtekeningen van ouders achten
G.S. daarom in dit geVal niet nodig.

Bevolkingsonderzoek
in het najaar

Het voornemen bestaat om van ge-
meentewege wederom een bevol-
kingsonderzoek op de aanwezigheid
van tuberculose te houden. Het
laatst vond zulks plaats in deeem-
ber 1954. Het onderzoek zal vermoe-
delijk in de maand november van
dit jaar worden gehouden.

P.v.d.A. en V.V.D.
gaan samenwerken
In een op woensdag 25 juni gehou-
den bijeenkomst van de besturen
van de P.v.d.A. en de V.V.D. met
de voor deze partijen gekozen
raadsleden is eenstemmig besloten
in het toekomstige college van b.
en w. van Zandvoort, met eerbiedi-
ging van elkanders politieke over-
tuiging, tot samenwerking te ko-
men. Deze beslissing is gebaseerd
op het feit dat de P.v.d.A. en de
V.V.D. bij de laatst gehouden ge-
meenteraadsverkiezingen resp. 5 en
4 zetels in de nieuw samen te stel-
len raad kregen toegewezen.

De besturen van beide partijen
zijn van mening dat in het licht van
de verkiezingsuitslag, dit de juiste
oplossing is. Het ligt in de bedoe-
ling van de P.v.d.A.- en de V.V.D.-
fractie de lijstaanvoerders de he-
ren A. Kerkman (P.v.d.A.) en G.
Tates (V.V.D.) voor de wethouders-
zetels candidaat te stellen.

Watergetijden
H.W. L.W. H.W. L.W. atwmd

juni berijdbaar
29 1.34 9.30 14.06 22.- 5.30-12.—
30 2.24 10.30 14.56 23.— 6.30-13.—
juli
1 3.15 11.— 15.47 24.- 7.00-14.—
2 4.01 12.— 16.30 -.- 8.00-14.30
3 4.44 0.30 17.12 12.30 8.30-15.—
4 5.24 1.— 17.52 13.30 9.30-16.—
5 6.06 2.- 18.31 14.— 10.00-16.30
Samengesteld door P/ v.d. MIJe KCzn



Scholen sportdag 1958
Sportieve ontmoeting tussen de hoogste

Lo. klassen

Dinsdag 24 juni zijn op het sportpark Duintjesveld onder tamelijk gun-
stige weersomstandigheden wedstrijden gehouden voor de jongens en
meisjes van de vijfde en zesde klassen van alle lagere scholen.
Om negen uur beklom de heer De Jong, gymnastiekonderwijzer aan
verschillende Zandvoortse scholen een verhoging en kondigde per micro-
foon het begin van de Sportdag 1958 aan.

Direct daarna konden de versch.il-
lende onderdelen afgewerkt worden.
Dank zij de voortreffelijke medewer-
king van publieke werken, waren de
velden al uitgezet en benodigde at-
tributen aanwezig. De dames en he-
ren onderwijzers, die tot taak had-
den de kinderen van het ene wed-
strijdgedeelte naar het andere te
brengen en de juryleden hadden, de
beschikking over duidelijke deelne-
merslijsten (waarvoor de politie
verantwoordelijk was) zodat pre-
cies om negen uur de eerste spron-
gen gemaakt, startschoten gelost en
ballen geworpen werden. Alle jon-
gens en meisjes moesten 7 num-
mers afwerken.

Het gemeentebestuur van Zand-
voort had medailles beschikbaar ge-
steld voor de beste individuele pres-
taties van de jongens en de meisjes.

Beide categorie konden een bron-
zen, zilveren en gouden plak in de
wacht slepen, terwijl voor de beste
prestatie van de scholenwedstrijd 'n
standaard met lauwertak, met daar
in een hardloper voor de jongens en
een meisjesfiguur voor de meisjes
klaar stond.

En ze hebben er voor gelopen,
gesprongen, gegooid en zich door
banden gewrongen.

Af en toe klonk er een gejuich op
als bijvoorbeeld een jongen nog ho-
ger had gesprongen dan één van
zijn voorgangers. Knappe tijden
werden er bij de meisjes gemaakt
met het 60 meter hardlopen. Eén
jongen wist zich sneller dan wie ook
over de hindernisbaan te bewegen,
glijdend, wringend, lopend, maar
steeds soepel.

Bij het werpen met de grote bal
wist Tory v.d. Lee zoveel kracht in
haar worp te leggen, dat zij hem
verder wierp, dan welke jongen
ook. Een knappe prestatie.

Terwijl de deelnemers over het
veld draafden en van het ene wed-
strijdgedeelte naar het andere ge-
leid werden, terwijl de jury zich
bezighield met het nauwkeurig no-
teren van de prestaties, hield de in
de kantine zittinghoudende telcom-
missie zich bezig met het verwer-
ken van de binnenstromende lijs-
ten van de afgewerkte nummers.
Een uitslag liet zich zo ruwweg
niet voorspellen. Gaandeweg bleek
dat bij het hoogspringen Willy Ko-
per, een jongen uit de 6e klas van
de Dr. Albert Plesmanschool met
zijn sprong van 1,50 wel het re-
cord zou houden. Bij de meisjes was
dat Nellie Keur van de Karel Door-
manschool met een sprong van 1.35.

Het verspringen bleef bij de jon-
gens in handen van Wim Keur van
de K. Doormanschool. Hij sprong
(zonder aanloop) 2,20 m. Bij de
meisjes was het Tory van der Lee
(Wilhelminaschool), die een afstand
van 2,09 m sprong.

Het nummer grote balwerpen jon-
gens werd een overwinning voor
Johan Peters (Hannie Schaftschool)
met een verre worp van 24 m, die
echter bij de meisjes, zoals reeds
vermeld, nog overtroffen werd met
een 25 m worp van Tory v.d. Lee.

Het doelwerpen was een aardig
nummer en talloze kinderen kregen
de bal drie keer door de ring.

Het hardlopen leverde een paar
aardige prestaties op. Bij de meis-
jes lieten Toos Reus van de Hannie
Schaftschool en Josje Hartens van
de Mariaschool de 60 m in 8,9 sec.
achter zich.

Bij de jongens, die 80 meter moes-
ten lopen (rijkelijk ver voor deze
jonge knapen) waren het Neus
Schweinsbergen en Alfons Doelitsch
die 12,2 sec. nodig hadden en daar-
mede de snelste tijd maakten.

Bij het kastlebalwerpen gooide
Marijke Koning van de Hannie
Schaftschool de bal 45 m van zich
af en daarmede het verst. Mcrk-
waardigerwijze wist ook geen van
de jongens de bal verder te werpen,
maar bij hen was het aantal dat
deze afstand behaalde een kleine
twintig.

Perrie Timman van de Dr. Ples-
manschool was het, die de 50 m
hindernisbaan bij de jongens in
23,9 sec. doorworstelde, terwijl bij
de meisjes Minny van Wijk van de
Karel Doormanschool op de 40 m
baan met een tijd van 21 sec. de
eer voor zich opeiste.

Toen alle nummers afgewerkt wa-
ren en allen, deelnemers, geleiders
en juryleden, zich eindelijk de meer
dan dorstige kelen konden laven
(uw verslaggever hoorde ergens
iets zeggen over koffie om half elf)
was het inmiddels half één gewor-
den. Maar de telcommissie was zo
„bij" gebleven dat nauwelijks tien
minuten na de laatste wedstrijd de
uitslag bekend gemaakt • kon wor-
den.

Het bleek dat bij de jongens het
•reteken was behaald door de Dr.

A. Plesmanschool en bij de meisjes
door de Hannie Schaftschool. Door
middel van een puntensysteem
kwam men tot het volgende resul-
taat:

Jongens:
1. Dr. A. Plesmanschool 93 punten
2. Hannie Schaftschool 92 punten
3. Karel Doormanschool 91 punten
4. Julianaschool 89 punten
5. Wilhelminaschool 87 punten
6. Mariaschool 86 punten

Meisjes
1. Hannie Schaftschool 87 punten
2. Dr. A. Plesmanschool 86 punten
3. Wilhelminaschool 84 punten
4. Mariaschool 82 punten
5. Karel Doormanschool 81 punten
6. Julianaschool 73 punten

Kastiewedstrijden een „bijzondere"
aangelegenheid

's Middags werden verschillende
kastiewedstrijden gespeeld. De meis-
jes onder leiding van heer Van Pa-
gée, de jongens onder leiding van
de heer De Jong. Ook hier moest
bij de meisjes zowel als bij de jon-
gens een winnaar te voorschijn ko-
men.

De voorronden werden vastge-
sleld door loting, de Volgende ron-
den werden gespeeld volgens afval-
systeem. Deze gang van zaken is
nooit helemaal bevredigend, maar
een hele competitie of zelfs maar
een halve zou te veel tijd vergen.

In de voorronde schakelden de
meisjes van de Wilhelminaschool de
meisjes van de dr. A. Plesmanschool
uit met 5-16. De meisjes van de
Hannie Schaftschool hadden niet
veel moeite met hun tegenstand-
sters van de Julianaschool. Uitslag
4-19. Terwijl de spannendste strijd
bij de meisjes ongetwijfeld tussen
de Karel Doormanschool en de Ma-
riaschool geleverd werd. Uitslag
3-4.

De Wilhelminaschool lootte vrij
voor' de volgende ronde, terwijl de
meisjes van de Hannie Schaftschool
en de Mariaschool om de andere fi-
naleplaats moesten strijden; de Ma-
riaschool trok met 12-16 aan het
langste eind.

De finale was eigenlijk geen wed-
strijd. De meisjes van de Wilhelmi-
naschool dreven de uitslag, ondanks
de wanhopige tegenstand, op tot 25
runs tegen 6, waarmede zij de eer-
ste plaats behaalden.

Het was toen ongeveer half vijf
en bij de jongens was de beslissing
al gevallen. In de voorronde wer-
den de Hannie Schaftschool, de Ka-
rel Doormanschood en de Dr. A.
Plesmanschool door resp. de Julia-
naschool, de Mariaschool en. de Wil-
helminaschool uitgeschakeld met de
cijfers 7-10, 4-20, 8-13. Mede door
de uitslag en het spelbeeld had de
wedstrijd Wilhelminaschool-dr. A.
Plesmanschool ook de finale kun-
nen zijn.

In de tussenronde versloeg de
Wilhelminaschool de Julianaschool
met 15-0. Deze wedstrijd was tot
de laatste 5 minuten spannend. Tot
dat tijdstip leidde de Wilhelmina-
school met 1-0 en alles was nog mo-
gelijk, maar een onvoorzichtige aan-
gooi, gevolgd door onoordeelkundig
lopen veroorzaakte de ineenstorting

van de tegenstand, en het pleit was
beslecht.

De finale Wilhelminaschool tegen
de (vrijgelootte) Mariaschool gaf
een aardige wedstrijd te zien, die
met 14-10 door de Wilhelminaschool
gewonnen werd. Dus ook bij de jon-
gens de eerste plaats voor de Wil-
helminaschool en de tweede voor de
Mariaschool. De laatste kreeg hier-
mee enige genoegdoening voor de
lagere plaats behaald bij de 7-kamp.

De heer Loogman van de Hannie
Schaftschool had voor de overwin-
naars en winnaressen een prachtig
diploma gemaakt als herinnering
aan deze wedstrijden.

Veel later kon de lijst samenge-
steld worden van de elf beste indi-
viduele prestaties van de zeven-
kamp.

Bij de jongens, werd de uitslag:
1. Jan Willem Verschoor, K. Door-

manschool, 132 p, gouden med.
2. Nelis Schweinsbergen, K; Door-

manschool, 131 p., zilveren med.
3. Johan Peters, H. Schaftschool,

129 p., bronzen medaille.
4 en 5. Eddy Spruyt, Dr, A. Ples-

manschool, Hans Steetskamp, Ju-
lianaschool, 123 punten.

6. Hans v.d. Wouden, Dr. A. Ples-
manschool, 118 punten.

7. Alfons Doelitsch, Wilhelmina-
school, 117 punten.

8. Johan Vinken, Wilhelminaschool,
116 punten.

9. Bety Sluyter, Mariaschool, 113 p.
lO.Tom van Loenen, Mariaschool,

112 punten.
ll.Henk Kreeft, Wilhelminaschool,

110 punten.

Bij de meisjes:
1. Tory v.d. Lee, Wilhelminaschool,

136 punten, gouden medaille. ~
2. Carla Koper, Dr. Albert Ples-

manschool, 131 p., zilveren me-
daille.

3. Nellie Koper, Karel Doorman-
school, 126 p., bronzen medaille.

4. Toos de Reus, Hannie Schaft-
school, 122 punten.

5 en 6. Ragnild de Muinck, Dr. A.
Plesmanschool, Mieke van den
Bos, Wilhelminaschool, 121 p.

7 en 8. Josje Martens, Mariaschool,
Margret Sprenkelink, Wilhelmi-
naschool, 120 punten.

9. Wanda Vogel, Julianaschool,
115 punten.

10. Jeanne Geels, Mariasch., 114 p.
11. Lenie Terol, Wilhelminaschool,

108 punten.

Maar toen de lijsten waren opge-
maakt, lag het Duintjesveld reeds
geheel verlaten en was aan het
sportieve gedeelte van deze dag
reeds lang een einde gekomen. Een
dag waaraan" de kinderen zonder
twijfel met genoegen zullen terug-
denken en die, dank zij de uitste-
kende organisatie en de medewer-
king van de politie, en het onder-
wijzend personeel, zeker geslaagd
mag word engenoemd.

P.T.

Zandvoortfdoet ook mee
A.s. woensdagavond 2 juli om half
acht, worden op het „Haarlem"-ter-
rein athletiekwedstrijden georgani-
seerd waaraan ook Zweedse athleten
uit Malhiö zullen deelnemen.

Op uitnodiging van de Haarlemse
Athletiekvereniging zullen ook eni-
ge Zandvoortse athleten aan deze
wedstrijden meedoen.

Redding in Ringvaart
J.l. dinsdag 17 juni heeft een inwo-
ner van Zandvoort woonachtig aan
de van Lennepweg, met gevaar voor
eigen leven een jongetje gered dat
in de Ringvaart was gevallen. Op 't
moment dat het ongeval gebeurde
fietste de Zandvoorter langs de
vaart. Toen een van de speelkame-
raadjes van het kind om hulp riep
sprong hij van zijn fiets en dook in
het water. Hij moest enige malen
tot in de modder afdalen, voordat
hij het kind naar de oppervlakte
kon brengen.

Een kleine trommel er bij
De jeugdafdeling van do Zandvoorl-
se muziekkapel heeft reeds een be-
di-ag voor de aankoop van een klei-
ne trommel bij elkaar getrommeld.
Eén trommel in de hand is beter
dan tien in de lucht ,maar er moc-
.ten er nog meer komen en daarom
gaan de jeugdige muzikanten ver-
der met hun trommelactie. J.l.
maandag was het opgehaalde be-
drag iets minder groot dan in de
voorafgaande weken. Het ongunsti-
ge weer gooide hier roet in de trom-
mels. A.s. maandag gaan de trom-
melaars hun slagen laten horen in
de Kerkstraat, Brederodestraat en
omgeving. Zij liopen dan op gunstig
weer en een gulle ontvangst.

Zaterdag 5 juli geeft de Zand-
voortse muziekkapel een concert
waaraan het trommelkorps zijn me-
dewerking zal verlenen.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Op 12 juli a.s. organiseert de Ken-
nemer Turnkring voor de jeugdle-
den van 12 t.m." 17 jaar een athle-
tiekdriekamp op het gemeentelijk
sportpark aan de Kleverlaan te
Haarlem. De meisjes van 12 t.m. 15
jaar krijgen te verwerken 60 m
hardlopen, hoogspringen, vérsprin-
gen en kastiebalwerpen, en die van
15 t.m. 17 jaar 80 m hardlopen,
hoogspringen en handbalwerpen. Bij
de jongens van deze leeftijden be-
staan de nummers uit 80 m hard-
lopen, hoogspringen en handbalwer-
pen.

De gymnastiekvereniging OSS zal
naar het zich laat aanzien met een
flinke ploeg aan deze driekamp
deelnemen. Op de lessen is met de
inschrijving voor de deelname be-
gonnen, deze sluit op 30 juni.

Nog sneller rijden
J.l. dinsdag zijn op het circuit van
Zandvoort nieuwe records voor
automobielen gevestigd.

In de internationale klasse J
(automobielen met een cylinder-
inhoud tot 350 cc) zijn nieuwe re-
cords opgesteld door de heer A. J.
Koppe met een 4-pers. Goggomotail,
met een motorinhoud van 293 cc. In
een uur legde hij af 80,388 km. Zijn
snelste ronde werd afgelegd in 3
minuten 04,2 seconde. Gemiddeld
81.947 km p.u. In deze klasse be-
stonden nog geen records.

In de klasse I (cylinderinhoud
van 351-500 cc) werd het oude uur-
record dat met 76,878 km p.u. op
naam stond van de heer P. van Dijk
met Maico (452 cc) gebracht op
87.459 km p.u., terwijl de snelste
ronde die door de heer Van Dijk
was gereden in 3 min. 12,9 sec.

(78,252 km p.u.) door de heer Kop-
pe werd gebracht op 2 min. 49,6 sec.
(89,002 km p.u. De heer Koppe be-
reed een Goggomobiel 4 pers. met
een motorinhoud van 392 cc.

De genoemde tijden zijn voorlo-
pig en dienen -eerst nog door de
K.N.A.C. officieel bevestigd te wor-
den.

Burgerlijke stand
20 juni-26 juni 1958

Geboren: Anna Elizabeth, d.v. G.
A. Piers en A. van der Mije.

Getrouwd: Bernard Pluyter en
Aleida van Deelen.

Geboren buiten de gemeente:
Ineke Pol, Gerrit Hoekstra, Johan-
nes Pranciscus Allis, André Louis
Allis en René Franciscus Castien.

De reddingspost „Ernst Brokmeier"
heeft een bewogen geschiedenis
achter de rug. Tijdens de storm-
vloed in 1952 sloegen de golven het
gebouwtje van nijn plaats. Een paar
jaar later werd het bijna bedolven

onder het sand, dat de stormwind
met handenvol tegen de post wierp.
Maar de ZRB heeft de strijd tegen
de elementen niet opgegeven. In
april van dit jaar werd met de bouw
van een nieuwe post begonnen.

J.l. zaterdag werd de post „Ernst
Brokmeier" voor de derde maal ge-
opend en zondag door de posters
van de ZRB in gebruik genomen.
Wind en golven hadden een slag
verloren.

Mensen en zaken
Vakantiebestediny.

Na de vakantie kwam er weer een
tijd van werken. Nou ja wer-
ken men moet dat niet zo di-
rect op z'n volle zwaarte nemen.
Alleen kan het wel eens noodzake-
lijk zijn de normale gang van zaken
te herstellen en de vermoeienissen
van de vakantie „weg te werken".

Zeker, de vakantie was vermoei-
end, want nooit werd er zoveel ge-
fietst, gewandeld en geluierd.
Van 't laatste word je ook moe.

'Dat iemand dan weer naar „wer-
ken." kan verlangen behoeft geen
verbazing te wekken. Het na de pe-
riode van vrij-zijn terugkeren tot
de dagelijkse gang van zaken is in
feite precies hetzelfde als met va-
kantie gaan. Wijziging van bczig-
heden werkt al gunstig op het men-
selijk organisme.

De eerste dagen van de vakantie
worden besteed aan het wennen aan
de situatie. Dat is van groot belang.
Schiet je te -plotseling in de toe-
stand van zalig nietsdoen, dan kun-
nen allerlei storingen optreden, die
een goed deel van de vrije dagen
vergallen. (Men heeft bepaald geen
prettige verlofdagen met hoofd-
pijn.)

Vervolgens begint men zich te
oriënteren: Waar liggen de beste
kansen voor een onvergetelijke va-
kantie. Wel, voor de een liggen die
in z'n zeilboot, voor de ander in z'n
motoi'fiets en voor een derde gc-
woonweg in z'n fiets of benen. (Te
hoog grijpen werkt ook het krijgen
van een kater in de hand.) Je kunt
beter wandelend een dag aanvan-
gen en liftend in een auto huis-
waarts keren dan met een (gehuur-
'de) auto beginnen en op een slof en
een schoen terugkomen. Pe admini-
stratieve rompslomp daarna neemt
een grote hap van de vakantie-
vreugde.

Ditmaal werd het .periodiek ver-
lof in de badplaats doorgebracht of
in de onmiddellijke omgeving daar-
van. Het was verrassend. Alle pu-
blicaties ten spijt over een gebrek
aan recratiemogelijkheden in en om
Zandvoort, mocht men spreken van
een „welbestede vakantie". (Zie eer-
ste alinea.)

De meeste badgasten blijven ken-
nelijk steken in de fase van het
wennen aan de nieuw ingetreden si-
tuatie: Daarom blijven ze altijd
naar mooi weer verlangen, zonder
te weten dat wachten op iets, wat
misschien nooit komt, ontzettend
zenuwslopend kan zijn: En het
eigenaardige feit doet zich voor dat
deze vakantiegangers, nauwelijks
enkele dagen in hun zomerverblijf
gehuisvest zijnde, hartstochtelijk
naar het einde van deze tijd verlan-
gen. Als je dan toch het doel hebt
nieuwe krachten op te doen,- moet
je je niet overgeven aan deze din-
gen, want dan schieten je krachten
vaak te kort. Het beste doen deze
ongelukkigen door „de tering naar
de nering te zetten". Waar het ooit
zou kunnen worden toegepast? „Zo-
als de wind waait, waait m'n jasje",
dan is het wel in de vakantie!

Durf er eens op uit te trekken
ook al is het weer niet zo bijzonder
fraai! Het Waterleidingduingebied
en het Kennemerduin zijn unieke
plaatsen als het wat somber in de
dampkring is. Zelfs met een fikse
regenbui kan een badgast, die een
tikje fantasie heeft, een prachtige
dag hebben.

Men moet zich vooral niet blind
staren op het strand. De rust, die
daar wordt opgedaan, is maar be-
trekkelijk.

Er zijn natuurlijk tal van toeris-
ten, die zo'n eenzijdige kijk op va-
kantiebesteding hebben, dat iedere
dag, dat de zon niet schijnt, voor
hen bedorven is. Want ze kunnen
niet naar het strand.

Laat de .regenkleding gerust een
grote plaats innemen bij de bagage,
die meegtorst wordt.

De laatste zonne-zomer schijnen
we elf jaar geleden gehad te heb-
ben. En wie daar op teert, heeft na
1947 maar een benauwd beetje ple-
zier in z'n vakantie!

MOMUS.

Zandvoortse Korfbalclub
Twintig twaalftallen nemen a.s.

zondag deel aan seriewedstrijden,
die door de Zandvoortse Korfbal-
club vanaf 's morgens half tien tot
4 uur in de middag in het Sportpark
Duintjesvold georganiseerd zullen
worden.
De seriewedstrijden zijn verdeeld in
een Ie, 2e en 3e klasse; voor iedere
klasse zijn drie prijzen beschikbaar.

In de Ie klasse schreven in: Oost-
hoek, Oosterkwartier. Victoria,
Landlust en Oosterpark.

In de 2e klasse A komen, uit: °
TCNH, ZKC „Zandvoort", OBZB,
Slotei'meer en Allen Weerbaar.

In de 2e klasse B verschijnen:
DSV, Oosterpark, Oosthoek, KIOD
en Koog-Zaandijk.

In de 3e klasse komen uit: Slo-
termeer, Droogbak, Oosterkwartier.
Victoria en ZKC „Zandvoort".

Het eerste twaalftal van ZKC
speelt om 9.30, 11.15, 13.25 en 15.10
uur; het tweede twaalftal om 10.40,
11.50, 13.25 en 15.05 uur.
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WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN I. KEUR

Eleetro-radio-technisch bureau
BURQEM.
ENGBLBERTSSTBAAT 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 9 uur:

Doktoren:
Dr. H. K. van Es
Kostverlorenstraat 4, telefoon 2058.

en
Dr. P. Vijlbrief
Hogeweg 43, telefoon 3355
Zondag 29 juni
Dierenarts Jan Heek '
Koninginneweg 51, Haarlem, tele-
foon 13174.

Wijkzuster:
Zuster A. Hoogenbosch
Julianaweg 25, telefoon 2826.
Apotheek:

28 juni—4 juli:
Apotheek Kerkhoven, Zeestr. 71.
ledere avond vanaf 10.30 uur ge-
opend voor recepten en spoedge-
vallen.
Zondags zijn beide Apotheken ge-
opend.

P R E D I K B E U R T E N

Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 29 juni

10.30 uur: dr. H. van der Loos,
pred. te Haarlem-Noord,
's Avonds geen dienst.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 29 juni

10.30 uur: prof. dr. C. J. Bleeker,
uit Amsterdam.

Het huis in de duinen:
19.30 uur: ds. J. Heidinga uit
Haarlem.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmaweg-
Zondag 29 juni

9.30 uur: speciale dienst. Ds. A.
de Ruiter. Viering H.A.
17 uur: ds. A. de Ruiter. H.A. on
dankzegging.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zondags HH. Missen om 6.30, 7.30,

" 9 uur Hoogmis en 11 uur; Lof om
7 uur.
In de week H.H. Missen om 7

uur-en 7.45 uur. Lof om 7.30 uur.

Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag l juli

3 uur: samenkomst in „Pniël",
Zuiderstraat 3.
Spr.' H'.- Veldkamp, evangelist te
Den Haag.

Jehova's getuigen
Woensdag 20 u. en zondag 14.30 u.
studie op adres Hogeweg nr. 46.

Humanistisch Verbond
Zondag 29 juni, 9.45 uur, 298 m. Ra-
diotoespraak door mr. B. van der
Waerden over „Het werk van Hu-
manitas".

Daar kunt u heen
Afonopole

Vrijdag 27 juni, S uur: film „De
babysitters van de marine. '

Zaterdag SS juni, S uur: idem.
Zondag 29 juni, 8 uur: idem.
Maandag 30 juni, S uur: film: 's

Nachts in de Groene Kakatoe.
Dinsdag l juli, 8 uur: idem.
Woensdag 2 juli, 8 uur: idem.
Donderdag S juli, 8 uur: film De

levensroman van Richard Tauber.
Zondagmiddag 29 juni, 2.30 uur:

film Douane Boem.

Hotel Bouwes
Dagelijks 8 uur: Het orkest van

Jack Greci.
Zondags matinee.

Concertgebouw Haarlem
Donderdag 3 juli, 8.15 uur: Zomcr-

concert door Noordh. Philh. Or-
kest.

FAMILIEBERICHTEN

Dankbetuiging
Langs deze weg betuigen wij onze
hartelijke dank aan familie, buren,
vrienden en kennissen, voor de vele
bewijzen van deelneming ondervon-
den bij het overlijden van onze ge-
liefde man, vader en grootvader

ENGEL KEUR
In het bijzonder aan dokter Flie-
ringa en ds. de Ru.

Uit aller naam,
Wed. A. M. Keur-Visser

Zandvoort, Koningstraat 14

De praktijk van
J. van der Meer
Arts

is met ingang van l juni j.l.

voortgezet door
J. F. ZWERVER
Arts
aan hetzelfde adres
Julianaweg la, Zandvoort
Telefoon 2499
Spreekuren:
8—9; 1.30—2,30
behalve 's woensdags

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding

3043, 3044 Politie

3100 Politie (alleen v. noodgevallen).

2262, Informatiebureau Vreemdelin-
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.

2345 Gemeente Secretarie

2069 Begrafenis- en crematie-onder-
neming J. de Roode, Kerkstr.la

2424 Autobedrijven „Rinko",
Oranjestraat en Stationsplein.

2231 Boekhandel v/h. Esvé,
Grote Krocht 17.

3283 Autorijschool „Zandvoort",
Thorbeekestraat 17.

26076 (02500) Garage Fliirtermaii
Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

2135 Zaïidvoortse Courant, Gerten-
•bachs Drukkerij, Achterweg 1.

Zeepost

Met de volgende schepen kan zee-
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiter-
lijk ter post moet zijn. bezorgd,
staan achter de naam van het schip
vermeld.

Argentinië:
ms Paraguay Star, l juli

Australië, via Engeland:
ss Ludwigshafen, l juli.

Brazilië:
ms Paraguay Star, l juli.

Canada: ms Noordam, 3 juli.
ss Nieuw Amsterdam, 5 juli.

Chili, via New York: 3 juli.
Indonesië: ss Laomedon, 12 juli.
Ned. Antillen:

ms Prins der Nederlanden, l juli.
Ned. Nw Guinea: ss Salatiga, 24 juli
Nw. Zeeland, via Engeland: 5 juli.
Suriname: ss Telamon, 9 juli.
Unie van Zuid Afrika en Z.W. Afri-
. ka: ms Pretoria Castle, 5 juli.
Brits Oost Afrika:

ss Jeah Laborde, 13 juli.

Inlichtingen betreffende de verzen-
dingsdata van postpaketten geven
do postkantoren.

Philips televisie voor iedereen!
VERLAGING eerste betaling
PHILIPS TELEVISIE 43 cm
beeld super, compleet ge-
plaats thans ƒ 148,64, restant
in termijnen van ƒ 47,80 p.m.
PHILIPS TELEVISIE 53 cm
beeld super, compleet ge-
plaatst ƒ 182,10, restant in
termijnen van ƒ 85,30.

Bestel heden bij ons Uw toestel. Wij demonstreren gaarne bij U thuis
en garanderen U een prima ontvangst.
PHILIPS RADIO, in ieder prijsklasse, een kwaliteitsproduct.
PHILIPS bandrecorder, draagbaar radio, vanaf ƒ 99,50.
Uw oude radio heeft inruilwaardc

RADIO TELEVISIE SPECIALIST

Erkend Philips servicedealer
voor radio en televisie.

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

O
Gevr. v.d. mnd. aug., voor
echtp. m. 2 kind., te Zand-
voort. GEMEUB. KAMERS
m. vrije keuk. Br. ond. nr.
4801 bur. Z. Crt.

Jong echtp. met zoontje v.
2 jaar zoekt INWONING

bij dame of heer. Evt.
seiz. afw. Br. 4803 Z. Crt.

Te koop: een prachtige als
nieuwe HOUTEN TENT,
gr. 3V» l x 2 m br. Staat
op wielen. Voor alle doel-
eind. gesch. (strandtent,
zomerhuisje of kiosk).
J. M. Stokman, Schooilaan
12, Bennebroek, liefst na
6 uur 's avonds.

TE KOOP: meisjesfiets
ƒ 30; 3 pers. tent ƒ 50;
Butagaskacheltje ƒ 40;
kruiwagen ƒ5; padvinders-
hoed ƒ 5; B. & D. haard
ƒ 65; weegschaal met gew.
ƒ 7,50. Emmaweg 12.

Te koop: huisk. AMEU-
BLEMENT, ROOKTAFEL,
ST. LAMP. BUI. prijs,
na 6 uur.
Van Lennepweg 55 rood.

TE KOOP: wegens vertr.
HUIS, 3 jr oud, met gar.,
bij de Brederodestraat m.
14 dg te betr. ƒ35.000,-.
HUIS in het villapark. Sp.
te aanv. ƒ 33.000,—.

HUIS in het villapark met
gar. Eigen grond ƒ 33.000.
Wegens vertr.: BUNGA-
LOW, bev. 4 k., k., taijk.,
gar., grote tuin. Spoedig
te aanv.
Gr. BUNGALOW, bcv. 3
k., badk., gar. gr. tuin.
Eigen grond.
HUIS, 2 jr oud met gar.,
centr. verw. Frans Zwaan-
straat, m. woningr. A'dam
HUIS met gar., gr. tuin,
bev. gr. k., eethoek, keuk.,
w.c.; bov. 3 sl.k. w.c. met
woningruil A'dam.
VRIJST. HUIS aan de
Brederodestr., centr. verw.
Spoedig te betrekken.
4-kamer-FLAT a.d.- boul.,
met woningruil A'dam.
ƒ 33.000,-.
MAKELAAR W. P A A P
Hogeweg 17 Telef. 2965

K I S T E N voor 13 mud
kolen a ƒ 20 per stuk. Ook
kisten v. verhuizingen en
emigratie. Helgering Zand-
voortselaan 39, telef. 2937

Laat uw hond door een
erk. trimmer PLUKKEN
of SCHEREN. Spec. aan-
bev. door h.h. dierenartsen.
Ook aan huis te ontbieden.
G, WALMAN, KI. Hout-
straat 34, Haaflem; tele-
foon 02500-14303.

NOÜRYCID-
SPUITBUSSEN
ƒ 2,90 en ƒ 4,50.

Doodt ALLE insecten!!!!
Onmisbaar o.a. voor uw

vacantie
Drogisterij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7 - Tel. 2327

GARAGE te huur, alleen
voor auto. Tolweg 4a rood
's Avonds na 6 uur.

Te koop: goed onderh. En-
gels DRESSOIR, ƒ 75.
Jan Snijerplein 1.

Te koop: ROUW JAS en
een nieuwe HOGE HOED.
Samen ƒ 15. Jan Snijer-
plein 1.

Aangeb. z.g.a.n. ACCOR-
DEON (pianoklavier), 5
reg., 120 bas, kleur wijnr.
in ruil voor kleine studie-
piano. Tel. 3231.

KINDERLEDIKANTJE
te koop gevr. Tel. 3306
Aangeb. z.g.a.n. 8 mm

CAMERA (Kodak Brow-
nie) m. projector 8 mm +
trafo 220-110 volt, in kof-
fer. Prijs ƒ 325. J.P. Heye-
plantsoen 8, na 7 uur.

KLUSJESMAN GEVR.
voor timmer-, metsel- en
schilderwerk. Br. nr. 4805
bur. Zandv. Courant.

WERKSTER heeft nog
enige midd. en l ochtend
beschikb. Br. 4804 Z. Crt.

WERKSTER GEVR. voor
2 ocht. p.w. in gez. zonder
kinderen. Vinkenstraat 14

Voor een goede AKKOR-
DEON: De Italiaanse „Ac-
cordeola". Inl. over prijzen

en be.tvoorw. bij W. v.d.
Mije, Zeestraat 26-11.

Wie kan grote aantallen
ADRESSEN TYPEN?
Aanb. aan Bur. Mcd. nr.
4802 bur. Z. Crt.

J.v.d.VLIET
Radio-technicus.

voor rep. Televisie, Radio,
Bandrecorders, Projectie-
apparaten.
Aanbrengen van de visse-
rijband enz. Prijsopgave
vooraf. Volledige service.

Zeestraat 50 - Telef. 2SJ,9

DIERENVRIENDEN!!
Poesjes zoeken goed TE-
HUIS. Gratis afhalen bij:
Weber, Van Speijkstr. 13,
zomerhuis.

In één maand
uw RIJBEWIJS B, E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko, telefoon 2424

1 pers. divanbed f 26,50
2 pers. divanbed f 44.-
l pers. ledikant met voetbord f 34,50
Dubbeldivanbed f 67,50
Etagebed f 67,50

Beddenmagaaijn
HALTESTRAAT 21 - Telefoon 2119 en 2344

Goed gekleed mijn is prettig, maar
(joed gekleed blijven is mogelijk als
il een keuze maakt uit onze collec-
tie betere confectie.'

jn veje variaties, 100 % kamgaren,
COStUUmS l en 2 rij-model van ƒ 108 tot ƒ 168.

Sport colbert en blazers
van ƒ 38,- tot ƒ 79,-.
o.a. Terlenka en Trevira, in
alle moderne kleuren,
in alle prijsklassen.

Een pracht sortering
sporthemden en weekenders
van ƒ 7,90 tot ƒ 19,75

Zuiver wollen gabardine jaSS6tl
raglan of ingezette mouw ƒ 79, — tot ƒ 95, —
SwaeterSmJl°ni velours of zuiver wol,

in moderne sprekende kleuren ƒ 29,75
Verder brengen wij U een uitgebreide sortering
sokken en anklets, dassen, shawls, linnen shorts
en pantalons, regenjassen en autocoats.

E. DE BOER
DE SPECIAALZAAK

VOOR HERENKLEDING en HERENMODE
KERKSTRAAT 20 - TELEFOON 3136

„DE KAMPIOEN"
KATOENEN DAMES PYAMA'S ƒ 5,90

KINDERSOKJES, ruime sortering
NYLONKOUSEN, naadloos ƒ 1,98
KINDERTRUITJES vanaf ƒ 0,98
POPLIN DAMES BLOUSES ƒ 3,95
Heren GERUITE WEEKENDERS ƒ 6,75

„MARTABEL" Kinderondergoed m. kant,
in blauw, rose, geel en wit.

„DELANA", zuiver wollen KLEUTERTRUITJES
met korte mouw ƒ 3,95

NOTTEN
Haltestraat 59 - Telefoon 3398

ADVERTEERT
in de

ZANDVOORTSE COURANT

Erkende

AUTORIJSCHOOL „ZANDVOORT"
Autorijles
Verhuur van Opeis Rekord

, zonder chauffeur
THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

Een stofzuiger om trots op
te zijn:

Excelsior
stofzuiger

Nieuw model, prima zuig-
kracht ƒ 145 of ƒ 2 p.w.

Televisie Radio Specialist

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Voor

GOED BROOD
en

BANKET
naar

Fa. H. van Staveren
Zeestraat 48 - Telef. 2684

Hotel (B.o.uw.cs
Annex CABARET EXTASE

Zandvoort
Het gehele jaar geopend

Gedurende de maand juni
dagelijks 's avonds 8 uur

Het orkest van

Jack Greci
Afgewisseld door een
cabaretprogramma met
internationale artisten

ZONDAGS MATINEE
met volledig avondprogramma

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Zijlweg 63, Haarlem, tel. 151J/1

Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver-
zorging van begrafenissen, cre-
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

Dameskapsalon ,Eugène'
Hogeweg 72, telefoon 2068 voorheen
Van Baerlestraat, Amsterdam.
Eugène voor het fijnere genre.
Individuele kapsels. Nieuwste
Gold wave en kleurspoelingen

BEREIK
ZANDVOORTS
PUBLIEK
met advertenties
in de

ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg l, Telef. 2135

SLAGERIJ GAUS
IV-, pond fijne RIBLAPPEN... 2,98
IV» pond WINKELLAPJES... 2,55
i/.., "pond GEHAKT h.o.h 1,65

Uitgebreide sortering
kwaliteitsvleeswaren

Kerkstraat 14, tel. 2102

fijnproever LEFFERTS w ij n en en gedistilleerd!
prefereert

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150



presenteert:

Kwart
EDAMMER 69

Jonge VETTE
KAAS, 500 gr 99

Bel. September
KAAS, 500 gr. 1,19

Pittige MEI-
KAAS, 500 gr. 1,49

Korstl. KRUID-
KAAS, 300 gr 49

2 pakjes ERU
SMEERKAAS 45

Deze prijzen alleen bij afname per stukje.
Verschillende gewichten - zeil uitzoeken.

Daarom zo goedkoop \

l

Blik 340 gr. Am. Blik 200 gr.
CORNEDBEEF 1,09 GEBR. GEHAKT 49

BI. 5 ballen
GEBR. GEHAKT 99

Blik 200 gr.
BOTERH.WORST 69

Literblik
KNAKWORST 1,99

Blik TONG
met pork 69

Literblik
ROOKWORST 1,99

Blik 340 gr.
VARKENS-
NIERTJES 1,09

Blik 340 gram GOULASH
Blik Unox SMAC QQ p. bl.
Blik 340 gr. HACHE VLEES O£/ r

Bij de cassa bij ƒ2,50 boodschappen:

Tandenborstel
in plastic koker 29

Maar: alleen bij ƒ2,50 boodschappen

l

i

Custard met aardbeien !
Dubbel pak
HONIG CUSTARD van 60 voor
of:

Pudding met ananas
Bij aankoop van pakje Jiffypudding
(niet koken)
BLIK ANANAS voor 49

POT SINASAPPELJAM
(met echte schilletjes)
Uit de dure prijsklasse van 98 Z9

Een nieuw koekje
MARGRIETEN

Keurig in cellofaan verpakt.
Blijft 10 dagen vers 250 gr.

l

Verse
roomboter 39

Grote fles
slaolie 99

Fl. iiatuur-
azijn ' 22

3 pakjes
margarine 89

3 Planten-
margarine 99

Literblik
bruine bonen
met spek 59

Grote fles
gazeuse 29

Blik
choc. melk 39

25
enveloppen 25

3 fles
tonic 39

Pak blauw
koffie 99

Zware
dweil 39

Groot blik
Orangejuice 75

Pakje thee
100 gram 49

Z delige
ruitenwisser 59

Capri bonbons
150 gram 69

3 zware
blokrepen 39

Plastic clo-
settrekker 59

i/u literblik
sperciebonen 39

2 pakken
lucifers

Plastic
waslijn, 10 m29

i/a literblik
doppertjes 39

4 rol
closetpapier 42

Paar gummi
hand-
schoenen 79

RIJST met
TUTTI FRUTTI
200 gram 59

200 gram
GEDR. CALIF
APPELTJES 69

Santa Clara
PRUIMEN.500 gr. 89

Hele droogk.
SIAM RIJST 39

EGYPTISCHE RIJST
Plastic-baal 2 kg 1,29

dirk^< broek
Z AN D VOORT • KE RKSTRAAT19

^ •?•—==
Igebr''

•BURGER!
|slagerijei

Bij Slagerij]
BURGER

Het allerbeste,
en toch
niet duur

NATIONAAL en INTERNATIONAAL B6KROOND

Extra Lamsvlees reclame
750 gr. LAMSCARBONADE 1,98
Z50 gr. LAMSROLLADE 2,38
Z50 gr. magere LAMSLAPPEN 2,98
750 gr. LAMSBOUT 3,38
5 pond Lamsvet 2,25 (lekker en gezond)

100 gr. gek. worst
100 gr. ham samen..

.
Cï

100 gram lever
100 gr. pekelvlees 85 et

Doorr. vark.lap. 500 gr. 1,19
Heerlijk bij sla en jonge
groenten.

Biefstuk tartaar 250 gr. 1,25

ROSBIEF
LENDE
ENTRE COTE
STAARTSTUK

2,90
500 gr.

woensdag en donderdag

500 gr. gehakt, h.o.h. |,|Q
100 gr. Saks. An .
100 gr. Pork, samen 4-aCT

750 gr. fijne riblappen.... 3,38

750 gr. pracht osselappen 2,68

Gebr. Burger's slagerijen
HAARLEM - AMSTERDAM

ZANDVOORT, HALTESTRAAT 3, TELEFOON 2994

RIJWIELEN
AUTOPEDS
DRIEWIELERS
RADIO'S
T.V.
DRAAGBARE RADIO'S
Alle soorten Batterijen
SCHEERAPPARATEN
WASMACHINES
CENTRIFUGES
STOFZUIGERS
STRIJKIJZERS
Alle electr. apparaten
VERLICHTING
SOUVENIRS
STRANDARTIKELEN
enz. enz.

vindt U bij:

Henk
Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

FaJ. v.d. Bos & Zn
Tel. 2562, Zandvoort Gevestigd 1879

Burg. Engelbertsslraat 54
GLAS-ASSURANTIE

H O L I D A Y
Auto's zonder chauffeur
Uitsl. model 1957 en 1958 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapitan,
Fords Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
GEP. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10454

N. Ph. O.
Concertgebouw Haarlem, donderday s juli - 8.15 uur

ZOMERCONCERT
Dirigent: MflRINUS ADAM
Soliste: JANINE VAN ME VER - piano

Programma: Brahms - Haydnvariaties; Grieg - Pia-
noconcert in a; Dvorak - Symfonie no. 5 (uit de
Nieuwe Wereld).
Entree ƒ 0,90 (alles inbegr.). Kaartverkoop en plaats-
bespreken bij Concertbureau Alphenaar, Kruisweg 49,
Haarlem, tel. 10125. 's Maandags tot 13 uur gesloten.

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

Vanaf VRIJDAG 27 tot en met
ZONDAG 29 JUNI, 8 uur

De baby-sitters
van de marine
(The baby and the Battleship)
Eastmancolor

John Mills en Richard Atteriborough in een on-
voorstelbaar komische film. S.O.S. De Jantjes
hebben een baby En dan kan alles ge-
beuren! Alle leeftijden.

Vanaf MAANDAG 30 JUNI tot en 'met
WOENSDAG 2 JULI, 8 uur

Cinemascope Eastmancolor

's Nachts in de.
Groene Kakatoe
(Nachts im Grünen Kakadu),

V

Marika Rökk, Dieter Borsche, Benate
Ewert, Gunnar Möller en Hans Nielson.

Een streling voor het oog en een lachmassage
voor de lever. Luchtig amusement van de eerste
soort. Alle leeftijden.

DONDERDAG 3 JULI, S uur (Slechts l dag)

De levens roman
van Richard Tauber
(Du bist die Welt für mich)

Rudolf Schock, Annemarie Düringer,
Richard Romanowsky en Frits Imhoff.

Bekende opera-aria's. De mooiste melodieën van
Franz Léhar. Alle leeftijden.

ZONDAGMIDDAG 29 JUNI, 2.30 uur
Nills Poppe, de Zweedse komiek in de
oerkomische film

Douane Boem
Alle leeftijden.

Autorijschool „Laurens"
leidt U op in zo vlug mogelijke tijd. Les ƒ 6,- per uur.

Aanmelden: Zandvoortselaan 25
Telefoon 3556

DE VOLKSKREDIETBANK VAN HAARMDM HN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

holpt U
ALS OVERHEIDSINSTELrJNG

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet

inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-

keliers) aan het Kennemer Financierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

li
l

Wees mooi! Draag alles!
6 mogelijkheden... voor f . 9.75

Met deze Lastina 3/4 maakt al wat U draagt U jonger,
soepeler, charmanter. Liefst G mogelijkheden: strapless,
gebruikelijk model, groot dêcolleté, groot décolleté hal-
ter, halter, gekruiste rugbanden Vraagt U deze prachtige
Lastina beha eens!

LASTINA 3418
3/4 in Sanfor pophn A en B cups.
Zwartst. 10.75. - Wit: r. 9.75

Modemagazijn

„DE WAAG"
Haltestraat 40 Telef. 2087

Gebit stuk?
U kunt ex op wachten

Ook 's avonds en zaterdags
na afspraak

TETTERODESTRflAT 36,
(bij Kleverpark) HAARLEM

Telefoon K 2500=19734

DALMAS
modelpleister-

modepleistér
elastisch

* waterdicht
IMPORTEUR: N.y. FERIE HEDDES
Groningen # Zandvoort
05900-29337 02507-2067

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

WIST U
dat 20% korting op alle
stoomgoederen perma-

nent wordt gegeven,
indien U de/e brengt
en haalt in ons filiaal.
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

ÜEYSER
Telefoon 2653

Wat voor feest of partij?
Alles verhuren, wij!
Glaswer^ porcelein, bestek-
ken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker, telef. 2164

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

M. G. van BORKUM
Pedicure - Manicure
met jarenlange ervaring.
Dr. Gerkestr. Zl, tel. S81S

ABONNEERT U
op de

ZANDVOORTSa
COURANT

Wij verkopen geen tijd
maar kwaliteit...!

Onze bakkers hebben een eigen tijd de
kwaliteit l Die kwaliteit vertelt u zeer nadrukkelijk
hoe laat het is :

hoog tijd om V&F's kwaliteitsbrood te gaan
eten

Hoog tijd om u en uw gezin te verwennen met
mals, lekker V&F's brood

30% beter dan gewoon brood!
BEGIN ER VANDAAG NOG MEE!

De V&F verkopers zijn de gehele dag op pad.
Ze komen practisch huis aan huis. U behoeft dus
niets anders te ''doen dan te zeggen:
Breng mij voortaan ook V&F's kwaliteitsbrood!

VERMAAT&FRANKEN
kzvaliteits bakkerijen

kwaliteitsbrood is altijd
de voordeligste en de beste voeding
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ZANDYOORTSE COURANTRedaktle en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDBNHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. Us de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

A.s. dinsdag in de Raad

Ontwerp voor toezicht
op het terrein van kinder- en bejaardenverzorging

Het vorig jaar heeft to Haanum een bespreking plaats gehad door
vertegenwoordigers van de gemeente Haarlem en omliggende gemeen-
ten — waaronder Zandvoort — betreffende het toezicht op verzor-
gings- en verpleeghuizen.
Naar aanleiding hiervan is door het gemeentebestuur van Haarlem aan
de betrokken gemeenten toegezonden een ontwerp-verordening, rege-
lende het toezicht op bedoelde inrichtingen.

Dit' ontwerp had de bedoeling als
leidraad te dienen bij 't — voor zo-
veel nodig — vaststellen van over-
eenkomstige bepalingen door de an-
dere gemeentebesturen. Het ligt n.l.
in het voornemen, dat genoemde ge-
meenten de regeling van dit toe-
zicht te zijner tijd coördineren. Het
gemeentebestuur van Haarlem heef c
intussen medegedeeld, dat het ^ejn
bezwaar heeft, dat — in afwacïrMng
van de definitieve regeling ter jake
— reeds thans de geriater van de
gemeentelijke geneeskundige en ge-
zondheidsdienst aldaar voor voorbe-
reidende onderzoekingen woidl in-
geschakeld. Van dit aanbod kon
voor enige gevallen reeds een dank-
baar gebruik worden gemaakt. Om-
trent de kosten hiervan en die van
de eventuele, blijvende medewerking
van de geriater zal te gelegenerti'id
nog overleg worden gepleegd.
Het college van b. en w. van Zind-
voort heeft na ontvangst van de
ontwerpverordening dit ontwerp om
advies gezonden aan de korpschef
van politie, de gemeent-arls, (ie
commandant van de brandweer en
de directeur van de dienst van pu-
blieke werken. Deze functionarissen
konden zich in het algemeen met
het ontwerp verenigen. De korp.>-
chef van politie heeft de opmerking
gemaakt, dat, hoewel in deze ge-
meente tot nu toe van de in een
inrichting plaatsvindende verzor-
ging pf_yerpleging van het mcren-
deei~van "Se in het ontwerp vermel-
de categorieën van personen geen
sprake is geweest, de mogelijkheid
niet is uitgesloten, dat dit ;n de
toekomst wél het geval za\ kunnen
zijn. B. en w. zijn het met deze
zienswijze eens.

Ervaringen elders opgedaan, heb-
ben aangetoond, dat 't noodzakelijk
is voorschriften vast te stellen, vol-
gens welke het slechts krachtens
een gemeentelijke vergunning ge-
oorloofd is een verzorgings- of ver-
pleeghuis voor bejaarden te houden.
Aan deze vergunning dienen dan
die voorwaarden te worden verbon-
den, welke een behoorlijke verzor-
ging .zoveel mogelijk waarborgen.

Naar de mening van de korpschef
verdient evenwel het opnemen van
de essentiële inhoud van de ont-
werpverordening in de
politieverordening verre

algemene
de v nor-

keur boven het vaststellen van ee'i
afzonderlijke verordening. B. en w.
delen dit standpunt, aangezien reeds
thans in de politieverordening enige
bepalingen voorkomen, betreffende
de verpleging van oudelieden en in-
validen.

Indien daartoe mocht worden
overgegaan, dan zou tevens de ge-
legenheid kunnen worden aange-
grepen de.algemene politieverordï-
ning nog op enige andere punten te
herzien.

Tengevolge van het inwerkingtre-

Laatste ouderavond^
J.l. Vrijdagavond werd door de Jo-
sina van de Ende kleuterschool
de laatste ouderavond van dit
schooljaar gehouden. Als voorzitter
van de oudercommissie van de kleu-
terschool verwelkomde de heer Ma-
belis de aanwezigen.

Hij deelde in zijn openingswoord
mee dat hij wegens zijn vertrek uit
Zandvoort deze avond voor de laat-
ste maal de voorzittershamer han-
teerde. Als opvolger van de heer
Mabelis was de heer Loogman, on-
derwijzer aan de Hannie Schaft-
school aangezocht. Door het hoofd
van de. kleuterschool, mej. A. Kemp,
werden hierna de plannen voor het
a.s. schoolreisje met de kinderen
besproken. Voor de kleuters die de
school gaan verlaten zal een af-
schëidsmiddag worden georgani-
seerd.

Na de pauze werd een tweetal
kleurenfilms vertoond en een door
mevr. Bakels opgenomen filmpje
van de kleuters tijdens een Palm-
pasenoptocht.

Op het eind van de avond bood
mej. Kemp de heer Mabelis een
boek „aan ter herinnering aan de
prettige samenwerking. - De heer
Loogman werd hierna benoemd tot
voorzitter van de oudercommissie.

den van de Pleegkinderenwet heb-
ben enkele bepalingen in de oude
regeling hun kracht verloren.

Daarnaast ontbreken voorschrif-
ten t.a.v. kinderpensions, waardoor
enkele voorwaarden door b. en w.
aan de exploitanten van deze in-
richtingen gesteld op losse schroe-
ven zijn komen te staan.

Op grond hiervan is een geheel
nieuwe afdeling voor de algemene
politieverordening ontworpen.

Dit ontwerp is door het college
om advies gezonden aan de commis-
sie voor sociale en culturele zaken,
welke zich met de inhoud kan ver-
enigen.

B. en w. stellen thans voor aan
de raad de ontwerpverordening
binnen het kader van de algemene
politieverordening te aanvaarden.

Geslaagden .
Karel Doormanschool
Voor het toelatingsexamen voor
middelbare scholen slaagden van de
Karel Doormanschool voor HBS b
te Haarlem: Minny van Wijk en
Gerrit van Leenders; voor het
Coornhertlyceum te Haarlem; Dan-
ny van Keulen; voor het Christelijk
Lyceum te Haarlem: René Sloof;
voor een HBS te Amsterdam: Mi-
reille Grootes en voor de kweek-
school voor detaillisten te Amster-
dam: Lida Seiïiiig.'

Opening
westelijke randweg
De nieuwe westelijke randweg om
Haarlem, waarlangs het doorgaand
motorisch verkeer buiten het cen-
trum van Haarlem om wordt geleid
zal waarschijnlijk deze week ge-
opend worden.
De ANWB heeft daarom zijn weg-
wijzersysteem in Haarlem, Heem-
stede en Bloemendaal aan deze
nieuwe route aangepast: in totaal
móést de Bond hiervoor acht nieu-
we wegwijzers, 26 richtingsborden
en 19 voorrichtingsborden plaatsen,
terwijl ook een groot aantal wég-
wijzers en borden gewijzigd diende
te worden.

De nieuwe weg is gereed vanaf
rijksweg 8 (de Wagenweg) tot de
Zijlweg, en zal later worden door-
getrokken tot de Delftlaan.

De A.N.W.B. heeft van deze ge-
legenheid gebruik gemaakt om te-
gelijkertijd, in overleg met de ge-
meente Heemstede, enige verande-
ringen in het wegwijzersysteem aan
te brengen. De wegwijzers en rich-
tingsborden op de samenkomst van
de Zandvoortselaan en de Leidse-
vaartweg aldaar zijn nu aangepast
aan de nieuwe verkeersomstandig-
heden.

Nieuwe gemeente-arts
benoemen
In de raadsvergadering van 27 mei
j.l. besloot de raad de heer J. v.d.
Meer eervol ontslag te verlenen als
gemeente-arts, in vaste dienst van
de gemeente. In deze betrekking zal
thans moeten worden voorzien.

In verband hiermede doen b. en
w. de raad de volgende aanbeveling
toekomen:

1. C. F. M. Robbers (thans waar-
nemend gemeente-arts).

2. H. K. van Es.
Beide, heren hebben zich bereid ver-
klaard een eventuele benoeming te
aanvaarden.

Schoolverkeersexamen
1958

Twintig leden van de sterke arm waren gisteren in touw om de 203
leerlingen van, de 6e klasse van alle Zandvoortse l.o. scholen het
wielrijders- en voetgangersexamen af te nemen.

Voor de wielrijders(sters) begon de
route vanaf het politiebureau naar
de zuidzijde - Kostverlorenstraat -
Grote Krocht — politiebureau. De
voetgangers (sters) startten even-
eens bij het politiebureau, maar
volgden de Kerkstraat en het Raad-
huisplein naar theater Monopole.

Er waren langs de straten
veel verkeersborden geplaatst om
het de jeugdige examenandi niet ge-
makkelijk te maken en extra op de
proef te stellen.

Om en nabij half drie waren
alle popelende kinderen in Monopo-
le verzameld. De vijfde klasse van
iedere school mocht als gast mee.

Inspecteur P. 'Douma verving de
korpschef en sprak de kinderen in
'n korte, aardige speech toe, waar-
na hij direct de namen van de ge-
slaagden meedeelde. Een vooruit-
gang bij andere jaren vergeleken is
dat alleen de Ie tot en met de 3e
prijswinnaars „voor het front"
mochten verschijnen om hun waar-
debon (resp. ƒ 7,50, ƒ 5 en ƒ 3) in
ontvangst te nemen, waarbij uiter-
aard telkens uitbundig werd geap-
plaudiseerd. De overige diploma's
werden aan de onderwijskrachten
ter hand gesteld, die ze tijdens de
pauze rustig konden uitreiken. Het
was opmerkelijk hoe blij de jon-
gens en meisjes waren met het be-
haalde succes!1 Na de pauze werden nog drie

3-cfc mo,e,t U wg£efi
Z>e nieuwsgierigheid van de mens

Het interview is een vorm van jour- stra heeft gekozen, bepaald verder-
nalistiek, die meer dan welke ,tech- felijk voor de muziek in 't algemeen
niek' in het krantenbedrijf ook, ap- en de zang in 't bijzonder. Als ik
pelleert aan de menselijke nieuws- iets te zeggen had in kringen van
gierigheid. De man, die een inter- amusement, zou ik deze prutszan-
view afneemt is uiteraard erg ger op de transferlijst plaatsen,
nieuwsgierig en hij denkt dat zijn w t ze t v van zelf bediening s-
lezers dat ook zijn. Wel, vrienden, winheis?
dat is ook zo. Ik heb er geen kwaad woord voor.

Een speciale hebbelijkheid van Ik heb me alti;jd zelf bediend, zoals
krantenlezers is het z.g. „opzuigen" -^ weet
van zeer persoonlijke dingen, die ' »~ .
mensen uit de film-, sport- en po- Waarom doet uw land met mee aan
litieke wereld-in het nieuws bren- de Tour de Francef
gen. Men heeft bijvoorbeeld een Och wij houden met van fiet-
grenzenloze belangstelling voor de sen. En zeker met van hardfietsen.
kleur van de stropdas of de hoe- U moet niet vergeten dat bij ons de
veelheid sardines, die zo'n vooraan- techniek een bijzonder grote vlucht
staande figuur naar binnen kan genomen heeft. Nee, fietsen vinden
werken. (Mensen zijn altijd een wij ergens primitief,
beetje vreemd in hun voorkeuren).

Het lijkt misschien wat vreemd,
maar de man, die ik de eer had te
interviewen bij Bouwes, was een po-
liticus uit een Oostelijk land, een
land achter het ijzeren gordijn. Het
vreemde komt nu eigenlijk pas: hij
wilde onbekend blijven. Ik eerbiedig
deze wens, maar vond tegelijkertijd
de antwoorden, die hij op mijn vra-
gen gaf, zo interessant, dat ik dit
vraaggesprekje gaarne in uw at-
tentie aanbeveel. Ik heb mij, wat
mijn vragen betreft, zoveel moge-
lijk aangepast aan de gangbare
verlangens en interessen van het
krantenlezend publiek.

Wat denlct U van Zandvoort?
De man glimlachte fijntjes en ant-
woordde letterlijk: Een voortreffe-
lijk zeestadje met een goede be-
stuursvorm. De uitersten, die elkaar
hier hebben gevonden, zullen nog
wel eens van zich doen spreken.
Overigens vind ik dat men hier niet
met een boulevardcentrum moet be- Ergens? Waar dan?
ginnen. Wij hebben nooit van een- jq-OU| daar! (Deze vraag verraste

van de trappen.

trumpartijen gehouden
(U ziet het, vrienden, hoe duister-

oosters deze uitspraken zijn. B.).
Houdt U vin yoghurt f
Zeker, daar ben ik dol op.

hem. B.).
Bestaat er naar uw mening ver-
band tussen de toestand in uw land
en de demonstraties voor de ambas-
sade-gebouwen van uw regering in

Hoe staat U tegenover het feit dat andere landen?
Abe Lentra is gaan zingen? Wel nee, beste kerel! (De man lach-
Wel eh ik wil uw nationale te ge wild-joviaal). Dit zijn binnen-
helden niet graag beledigen, maar landse aangelegenheden van ande-
ik achte de richting, die deze Len- re landen.

Wat is volgens U de beste oplossing
van het recreatieprobleem in Zand-
voort?
Een sterke zoutoplossing.
Hoe vindt U de televisieprogram-
ma's m ons land?
Beroerd. Uitermate beroerd.
Ziet U wegen, die naar verbetering
leiden ?
Ofschoon uw land verschillende bes-
te wegen heeft, zie ik op dit gebied
alleen maar zandpaden.
Houdt U van blikgroenten »
Pardon?
Houdt U van blikgroenten?
Ah nu begrip ik uw vraag. Wij
kennen geen blikgroenten. Onze
agrariërs doen 's winters ook hun
best.

(Zo'n antwoord raakt kant noch
wal, vrienden. B.).
Wie wordt over vier jaar wereld-
kampioen van het voetbal?
Waarschijnlijk worden deze wed-
strijden over vier jaar niet meer ge-
houden. Toernooien zijn iets uit een
voorbij tijdperk. De wereld-broeder-
schap zou moeten voorkomen dat
jonge mensen als tegenstanders van
elkaar een sportveld betreden.
Maar de gezonde krachtmeting
dan ?
Ach wat wat is gezond?!
Wilt U iets zeggen over ons onder-
wijs ?
Jawel: Te weinig karaktervormend.
De jeugd in uw land heeft nog niets
geleerd. Ze is te zelfstandig den-
kend. Wij hebben daar mee gebro-
ken.
U hebt al meer van uw leven ge-
brohen, is 't niet?
De man bleef me secondenlang aan-
kijken. Toen wierp hij z'n sherry-
glas aan puin tegen de muur. Hij
zei er niets bij.

Toen hij zich wat hersteld had,
stond hij op en wilde het onderhoud
beëindigen, maar ik voelde daar
niet veel voor en drukte hem vier-
kant in z'n stoel terug. Ik zei grim-
mig: „Een ogenblik ventje, ik ben
nog niet met U klaar!"

Hij belde evenwel om de gerant,
die mij uit het gebouw gooide.

En daarom ben ik van mening
dat men hier altijd aan du verkeoi-
de zijde staat. Voorlopig zion z: me
niet terug bij Bouwes. (Gaat U
vooral niet demonstreren op het
Badhuisplein. De kerel is al ver-
trokken).

BARTJE.

K. sch. sch. o. C.B.B.B, (Kale schuur schreeuw!
om Ceta-Bovai

Bultenbijts)

geestige tekenfilms vertoond en
kregen de kinderen een ijsje.

Ieder jaar is deze bijeenkomst in
Monopole weer 'n groot feest, waar
de kinderen met spanning naar toe
gaan en waar ze trots vandaan ko-
men. Het percentage gezakten was
bij de gehouden examens zeer klein.
Gelukkig, want het is van groot be-
lang dat de kinderen doordrongen
zijn van de moeilijkheden van het
moderne verkeer en zich daarin op-
lettend en vlot leren bewegen.

Hier volgen de eerste prijs-win-
naars:

Karel Doormanschool: Winnie van
Wijk.

Wilhelminaschool: Charlotte Boon.
Mariaschool: Ton van Schouten.
Julianaschool: Dirk van Vliet.
Dr. A. Plesmanschool: Petra Bak-

ker en Patty Hogen-Esch.
Hannie Schaftschool: Tonny Derr.

A.W.-T.

Kunst als onthulling
van modern levensbesef.

„De moderne kunst is een sanitaire
kunst, wier vertegenwoordigers als
een soort culturele gezondsheidspo-
litie het lijkengif van de beschaving
uit de weg ruimen ,zoals de aas-
gieren dat in de tropen doen. Zij is
nog heel wat meer. Maar wat zij is,
is een zaak van een enkeling. Zij is
datgene, wat hij er voor zichzelf
van maakt" (Karl Bednarik: Ge-
'vaarlijke Welvaart). Misschien zegt
U bij het lezen van de laatste zin
„Dat zit nog!" Dan laat hij U niet
met rust en is de moderne kunst
weer tot probleem geworden.

Misschien zegt U: „Kijk zie je
wel, er zijn meer mensen die er zo
over denken". Dan bent U gesterkt
in uw oordeel. Maar terecht?

De moderne kunst laat de mens
niet los, want zij heeft met de mens
en de mens met haar te maken.
Maar hebben beiden vat op elkaar?
De Woodbrookers willen er zich in
Bentveld opnieuw mee bezig hou-
den. Onderstaand programma geeft
de richting aan waarin zij zoeken.
De cursus vindt plaats van 9 tot 16
augustus.

Het programma ziet er als volgt
uit:
Beeldend:

1. Beeldhouwkunst. J. Grosman.
2. Schilderkunst. R. E. Penning

(gevr.).
3. Poging tot eigen vormgeving

in schilderen en boetseren. Me-
vrouw E. Maes.

Zeggend:
1. Moderne poëzie. A. den Besten.
2. Moderne romans, mevr. H. Le-

lyveld-Haasse (gevr.)

Filmend:
1. De film als kunst. - H. Wielek.

Fotograferend:
1. De foto als kunstvorm - .J J.

Hens.
2. Bespreking van eigen foto's -

J. J. Hens.

Wonen als levenskunst:
1. Moderne architecteuur - Ir. C.

de Wit.
2. Binnenhuisarchitectuur - C.

Alons.
Leiding: mej. ds. W. H. Buijs, de
heer en mevr. Termaat-Bartelds.

(Adv.)

De VER. TESSELSCHADE
A R B E I D A D S L T

afd. Haarlem
houdt weer haar jaarlijkse

BAZAR in Hotel Bouwes
op ZATERDAG 5 JUNI a.s.

De bazar wordt geopend om 10.30 u.
en is de gehele dag. te bezoeken.
Ook 's avonds.



FAMILIEBERICHTEN

Heden is van ons heengegaan onze geliefde zuster, behuwdzuster
en tante

WILHELMINA PETRONELLfl VAN DIGGELEN.

Uit aller naam:
H. D. W. Comello-van Diggelen

Zandvoort, 30 juni 1958
Brederodestraat 114
De overledene is opgebaard in de Rouwkamer, Dorpsplein 11 te
Zandvoort. Bezoek aldaar van 3—5 en 8—8.30 uur.
De teraardebestelling zal plaats hebben op de begraafplaats Wes-
terveld op vrijdag 4 juli a.s. na aankomst van trein 12.04 aan
station Driehuis-Westerveld.

Mammoeth korfbal
J.l. zondag zijn in het sportpark
Duintjesveld seriewedstrijden korf-
bal gehouden, welke door de Zand-
voortse Korfbalclub waren georga-
niseerd. Aan de wedstrijden werd
door een groot aantal verenigingen
deelgenomen. Het schema van de
speeltijden verliep vlot en zonder
haperingen. Reeds om 4 uur was
de mammoeth korfbal ontmoeting
geëindigd en kon men overgaan tot
de prijsuitreiking. De resultaten
van de organiserende thuisclub ble-
ven beneden de verwachtingen.

Het eerste twaalftal verloor twee
wedstrijden en behaalde twee over-
winningen. Hierdoor wist deze ploeg
op het nippertje nog een derde prijs
te behalen. Het 2e twaalftal kwam
voor geen prijs in aanraking.

Hieronder laten we de resultaten
volgen: '

Veld l, ie klasse:
Oosthoek-Oosterkwartier 3-1
Victoria-Landlust 2-2
Oosterpark-Oosthoek 2-3
Oosterkwatier-Victoria 0-1
Landlust-Oosterpark 0-1
Oosthoek-Victoria 2-0
Oosterkwartier-Landlust 2-2
Victoria-Oosterpark 2-2
Landlust-Oosthoek 5-1
Oosterpark-Oosterkwartier 4-2
Uitslag: 1. Oosthoek; 2. Ooster-
park en 3. Victoria.

Veld 2, 2e klasse:
TCNH-ZKC Zandvoort 2-1
OBZB-Slotermeer 0-0
Allen Weerbaar-TCNH 0-4
ZKC-OBZB ' 3-2
Slotermeer-Allen Weerbaar 5-1
TCNH-OBZB 0-0
Allen Weerbaar-ZKC 1-3
Slotermeer-TCNH 0-3
OBZB-Allen Weerbaar 2-2
ZKC-Slotermeer 2-3
Uitslag: ï. TCNH; 2. Slotermeer

en 3. ZKC Zandvoort.

Veld 3, 2e klasse:
DSV-Oosterpark 1-1
Oosthoek-KIOD 0-3
Koogzaandijk-DSV 1-2
Oosterpark-Oosthoek 0-2
KIOD-Koog-Zaandijk 6-1
DSV-Oosthoek 1-1
Koogzaandijk-Oosterpark 1-0
KIOD-DSV 5-2
Oosthoek-Köogzaandijk 2-1
Oosterpark-KIOD 0-3
Uitslag: 1. KIOD; 2. Oosthoek en

3. DSV.

Veld 4, 3e klasse:
Slotermeer-Droogbak 0-2
Oosterkwartier-Vlctoria 0-2
ZKC Zandvoort-Slotermeer 1-1
Droogbak-Oosterkwartier 4-1
Victoria-ZKC ' 2-2
Slotermeer-Oosterkwartier 3-1
ZKC-Droogbak 2-3
Victoria-Slotermeer 0-3
Oosterkwartier-ZKC 2-1
Droogbak-Victoria 3-2
Uitslag: 1. Droogbak; 2. Sloter-
meer; 3. Victoria; 4. en 5. Oos-

terkwartier en ZKC Zandvoort.

Muzikale Avondstilte

Evenals voorgaande jaren worden
ook nu weer door de commissie voor
bijzonder kerkewerk in de Her-
vormde kerk aan het Kerkplein
wijdingsavonden gehouden met mu-
zikale omlijsting. Deze bijeenkom-
sten vinden plaats op de woens-
dagavonden in de maanden juli en
augustus. In de loop der jaren heb-
ben deze avonden een zekere ver-
maardheid gekregen onder inwo-
ners en badgasten.
A.s. woensdag 2 juli zal de eerste
z.g. Avondstilte worden gehouden.
Na een inleidend woord van ds. R.
H. Oldeman zal het koor van de
Herv. Gemeente onder leiding van
Herman Dees een uitvoering geven
met medewerking van Louk Nelis-
sen, orgel. Op 9, 16 en 23 juli
wordt het muzikale gedeelte van de
avonden verzorgd middels gramo-
foonplaten.

Op 9 juli worden opnamen van
werken van Mozart ten gehore ge-
bracht. Woensdag 16 juli klinkt
vanaf de zwarte schijf een concert
van Saint-Saëns en op 23 juli wor-
den composities van Beethoven ge-
speeld.

Woensdag 30 juli wordt (even-
eens op platen) een avond gegeven
met spirituals en gospelsongs.

Dit valt dus eens mee
In de advertentie van de fa. Penaat
j.l. vrijdag werd abusievelijk als
termijnbedrag ƒ 85,30 genoemd. Dit
moet ƒ 58,30 zijn!

Een greep raadsvoorstellen

Aankoop en verkoop van grond
Scholen vragen om financiële medewerking

Achter Theater Monopole ligt een
perceel onbebouwd terrein, dat ei-
gendom is van de gebroeders E. en
T. Koper te Enschede. Deze grond
is benodigd voor de realisering van
het recreatiecentrum aan de Kop
van de Zeestraat.

Reeds eerder werd over de aan-
koop van deze en andere grond van
gemeentewege met de gebroeders
Koper onderhandeld. De eigenaren
bleken niet ongenegen te zijn tot
verkoop over te gaan. De kaspositie
der gemeente belette toenmaals ech-
ter, dat deze niet onmiddellijk nood-
zakelijke aankoop in haar geheel
doorgang vond. Slechts een smalle
strook, benodigd voor de doortrek-
king van de Parallelweg naar de
Zeestraat, werd aangekocht.

Nu de plannen voor het recreatie-
centrum vastere vorm beginnen aan
te nemen wordt ook de aankoop van
de ten westen van de te verlengen
Parallelweg gelegen grond urgent.

B. en W. hebben daarom de ge-
broeders Koper gevraagd of zij ook
thans nog bereid zijn deze grond
aan de gemeente te verkopen en, zo
ja, onder welke voorwaarden.
De eigenaren hebben in een schrij-
ven deze vraag bevestigend beant-
woord. De gevraagde prijs bedraagt
ƒ 20.856,— voor een oppervlakte
van 1969 m2.

Het college acht deze prijs rede-
lijk.

In overeenstemming met het ad-
vies van de commissie van bijstand
voor publieke werken c.a. stellen
zij de raad voor ter uitvoering van
het Wederopbouwplan en in het be-
lang van de volkshuisvesting tot de
aankoop van de hiervoor omschre-
ven grond tegen de daarbij vermel-
de prijs te besluiten.

B. en w. vragen voor de aankoop
alsmede voor de overdrachtskosten
een krediet van ƒ 21.500 beschik-
baar te stellen.

Het Provinciaal Electriciteitsbedrijf
van Noordholland heeft B. en W.
verzocht mede te werken aan een
transactie, waarbij de gemeente
Zandvoort aan de provincie Noord-
holland verkoopt een strookje grond
ter grootte van ongeveer 186 m2,
gelegen langs de westgrens van het
terrein van de Kabelloods aan de
van Lennepweg.

Het Provinciaal Electriciteitsbe-
drijf van Noordholland behoeft deze
grond om de huidige inrit naar het
gebouw zodanig te wijzigen, dat er
ook met vrachtauto's langs de west-
kant van het gebouw kan worden
gereden.

In overeenstemming met het ad-
vies van de commissie van bijstand
voor publieke werken c.a. stellen B.
en W. aan de vroeden voor bedoelde
grond aan de provincie Noordhol-
land te verkopen voor ƒ 5,- per m2.

Ter voorziening in de vacature van
'n 3de vakleerkracht in de lichame-
lijke oefening bij het openbaar la-
ger onderwijs in deze gemeente,
ontstaan door het vertrek van de
heer R. Spïerenburg, doen B. en W.
aan de raad hieronder een voor-
dracht toekomen door hen opge-
maakt, in overleg met de inspecteur
van het lager onderwijs in de> in-
spectie Haarlem:
1. de heer Th. de Boer te Schalk-

haar;
£. de heer J. R. Laferte te Assen.

Het college stelt voor de vaststel-

D
Te huur van l sept. tot
l juni GEM. ETAGE met
vr. keuk. Br. 4901 Z. Crt.

ZOMERHUISJE! gevraagd
voor 5 juli. Br. 4902 Z.Crt.

GARAGE te huur vanaf
l sept. Lijsterstr. 21, tel.
3899 (na 8 uur).

TE KOOP: 2 pers. ledikant
m. spiraal en matras ƒ 50;
linnenkast ƒ 35; eiken ta-
fel ƒ 25; toilettaf el ƒ 10;
pedicure kastje m. glazen
deurtjes ƒ 10; grote ka-
mermat ƒ 50; 2 rookstoe-
len ƒ 50 p. stel. Burg. En-
gelbertsstr. 17rd. Donder-
dagavond 8-10 uur.

Te koop: MOTOR C.Z. '49.
125 cc, i.z.g.st. ƒ 375. Vin-
kenstraat 34, tel. 3816.

Aangeb. T.V. ANTENNE.
Prima ontvangst. Bakke-
.rij v. Veen, Helmersstr. 2.

Dat kunt ook U zeg»
gen na een adver»
tentie in de

Z A N D V O O R T S E
C O U R A N T
Achterweg l

Uw advertentie im«
mers bereikt alle

groepen van Zand»
voorts bevolking Hl l

BISCUIT
reclame

Bij aankoop van 15.- De Gruyter-artikelen

een pak
Pet i t Beu r re biscuits

voor halve prijs
Een blikje

PIKANTE LUNCHHAP
van een gulden

VOOR 90 CENT

Een flesje

BESSESAP
van 1.05 cent

VOOR 95 CENT
geldig tot en met 8 juli 1958

deGruyter
DE KOFFIE- EN THEEZAAK

560702

ling van de datum van ingang der
benoeming aan hen oy,er te laten.

Het bestuur van de Stichting voor
Christelijk Onderwijs in Zandvoort
heeft bij schrijven van 20 dezer op-
nieuw een aanvraag ingediend, als
bedoeld in artikel 72 der lager-on-
derwijswet 1920 ten behoeve van
zijn per l september a.s. te openen
school voor uitgebreid lager onder-
wijs.

Thans wordt verzocht gelden uit
de gemeentekas beschikbaar te stel-
len voor de aankoop van leermidde-
len en schoolbehoeften.

Aangezien zich in deze geen om-
standigheden voordoen welke een
beletsel zouden kunnen vormen
voor inwilliging van het " verzoek,
dient de aanvraag te worden inge-
willigd schrijven B. en, W. en ver-
zoeken de raad medewerking te ver-
lenen.

Wegens de grote toeneming van
het aantal leerlingen der Wim Ger-
tenbachschool (O.U.L.O.), bij de
aanvang van de nieuwe cursus in
september a.s. dient te worden over-
gegaan tot de aankoop van leerlin-
gensets en andere schoolbenodigd-
heden voor deze school.

Dit blijkt uit een schrijven van
het hoofd der school aan het college
van B. en W.

Opgemerkt wordt, dat de school
momenteel 204 leerlingen telt. Op
grond van de thans beschikbare cij-
fers zal het aantal ingeschreven
leerlingen in september a.s. min-
stens 240 bedragen. Voorshands
wordt daarom het benodigde aantal
leerlingensets op 40 geraamd.

Blijkens een door de directeur

van de dienst van publieke werken
opgemaakte begroting zal deze aan-,
schaffing een uitgaaf van ƒ 2420,—,
vergen.

B. en W. stellen de raad vooi dit
bedrag te voteren.(

* ""- V\

Het bestuur van de Mariaschool
heeft het gemeentebestuur verzocht
gelden uit de gemeentekas „beschik-
baar te stellen vóór de~ aanschaffing
van meubilair en leermiddelen • ten
behoeve van zijn'school.

Aanleiding hiertoe is de gróte toe-
neming van het j aantal leerlingen
van het zesde leerjaar der school.

B. en W. vragen mevrouw en de
heren dit verzoek in te willigen.

't Bestuur der ver. tot stichting en
instandhouding van Chr. scholen (op
Hervormde grondslag), vraagt de
raad overeenkomstig artikel 72 van
de lager onderwijswet 1920 mede-
werking te verlenen voor de aan-
schaffing van een filmprojector ter
vervanging van het thans aanwe-
zige apparaat en materialen voor
houtbewerking bij het vak handen-
arbeid voor de Wilhelminaschool.

Het bestuur vraagt voor deze
school verder nog gelden voor het
aanbrengen van een beplanting en
het inrichten van een zandbak.

Tegen de beplanting maken B. en
W. geen bezwaar maar wel tegen
de zandbak. De laatste is volgens
hen te veel gevraagd en zoude nor-
male eisen overschrijden. Het col-
lege vraagt de raad daarom de kas
alleen voor de beplanting aan te
spreken.

Aangifte leerlingen V.G.LO.-sctiool
(7e en 8e leerjaar) ]

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend,
dat op maandag 7 en dinsdag 8 juli a.s. gelegenheid wordt ge-
geven tot aangifte van kinderen • voor bovengenoemde school, die
de 6e klasse van een school voor gewoon lager onderwijs hebben
doorlopen. . - _ 9

De aangifte kan geschieden tussen 7, en 8 uur i's avonds ten huize
van het schoolhoofd:*de heer A. Mabelis, Haarlemmerstraat 24.
Naast ALGEMEEN VORMEND ONDERWIJSfo.a. les in:

nuttige en vrouwelijke handwerken (3 uur)
huishoudonderwijs (2 uur)
handenarbeid (3 uur)
Engels - (l 'uur) :

Deze school is speciaal bestemd voor hen^ dié|"naar een ambachts-
school gaan, voor de meisjes, die naar eeri Huishoudschool willen,
alsmede voor leerlingen,1 die niet het voornemen . hebben" t.z.t.„een
school voor uitgebreid lager onderwijs, of een inrichting voor mid-
delbaar of voorbereidend hoger onderwijs te Sdoorlopen.

Tuinslang
van ƒ 0,38 per meter af, of
TUINSPROEIERS ƒ 3,25

Henk Schuilenbnrg
x.. Da Goedkope Amsterdammer

^ Krocht .8-7; 'Ulef. 2974

Belangrijke
- telefoonnummers

en adressen

2000 Brandmelding > t

3043, 3044 Politie

2100 Politie (alleen v. noodgevallen).

2262, Informatiebureau Vreemdelin-
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.

2345 Gemeente Secretarie

2069 Begrafenis- en crematie-onder,
neming J. de Roode, Kerkstr.la

2424 Autobedrijven „Rinko",
Oranjestraat en Stationsplein.

2231 Boekhandel v/h Esvé,
Grote Krocht 17.

3283 Autorijschool „Zandvoort",
Thorbeckestraat 17.

26076 (02500) Garage Flinterman
Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

2139 Zandvoortse Courant, Gerten-
•bachs Drukkerü, Achterweg 1.

Daar kunt u heen
Monopole

Dinsdag l juli," 8 u.: film 's Nachts
in de Groene Kakatoe.

Woensdag K juli, 8 uur: idem.
Donderdag S juli, 8 uur: film De

levensroman van Richard Tauber.

Hotel Bouwes
Dagelijks 8 uur: Het orkest van

Jack Greci.
Zondags matinee.

^Concertgebouw Haarlem.
Donderdag 8 juli, 8.15 uur: Zomer-

concert door Noordh. Philh. Or-
kest,
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B. en W. vragen aandacht voor

Een nieuw recreatieplan
afgestemd op de behoeften van het achterland

A.s. dinsdag brengen b. en w. een voorstel ter tafel inzake de toekom-
stige recreatie van de badplaats, dat een geheel ander geluid laat horen
dan de suggesties, j ideeën en ontwerpen die mevrouw en de heren over
dit onderwerp de afgelopen 12 jaar onder ogen kregen. Het uitvoerig
schi'ijven van het college aan de raad, dat aan het voorstel voorafgaat,
laten wij hieronder in zijn geheel volgen.

De stedebouwkundige ontwikkeling
der gemeente wordt aangegeven in
het uitbreidingsplan en het weder-
opbouwplan. Het betreft hier een in
zekere mate globale, soms tot in de-
tails afdalende, ruimtelijke ordening
van dat deel van het grondgebied
der gemeente, dat binnen afzienbare
tijd of in de verdere toekomst voor
bebouwing enz. in aanmerking komt.
Deze ruimtelijke ordening dient zich
aan te passen aan de zich steeds
wijzigende omstandigheden en in-
zichten omtrent de ontwikkeling der
gemeente. In dit verband wordt her-
innerd aan het raadsbesluit van 27
augustus 1957, waarbij er volledig
mee werd ingestemd de stedebouw-
kundigen ir. G. Priedhoff en ir. W.
de Bruyn uit te nodigen een op-
dracht te aanvaarden tot het ver-
strekken, van stedebouwkundige ad-
viezen voor het plan-noord-oost en
plan-Westerduinweg. Voor het bui-
ten het wederopbouwplan en het
uitbreidingsplan gelegen gebied is
toonaangevend de bestemming, wel-
ke in het (door de prov. staten van
Noordholland op l juli 1957 vastge-
stelde doch door de Kroon nog niet
goedgekeurde) streekplan voor Zuid-
Kennemerland is aangegeven.

Zoals reeds werd opgemerkt, heb-
ben deze maatregelen op het gebied
van'de ruimtelijke ordening een ze-
ker globaal karakter en wel in die
zin, dat niet nauwkeurig is aange-
geven welke concrete bestemming
bepaalde terreinen zullen krijgen. In
het algemeen is _het trouwens wen-
selijk dat deze bestemming niet tot
in details is vastgelegd. Het ge-
meentelijk bestuursbeleid zou daar-
door teveel aan banden worden ge-
legd.

Op één punt doet zich de behoefte
aan een meer concrete en planmatige
aanwijzing van de bestemming der
terreinen echter wél gevoelen. Na-
melijk van die, welke een rol vervul-
len bij de recreatieve taak welke
voor Zandvoort als badplaats is
weggelegd.

De geografische- ligging van
Zandvoort ten opzichte van de grote
steden Amsterdam en Haarlem, Het
oostelijk deel van ons land en West-
Duitsland, 'plaatsen Zandvoort — me-
de gelet op de grote aantrekkelijH-
heid van zee, strand en duinen voor
de recreatiébehoevende massa — in
een bijzondere •positie.

De badplaats zal sich steeds moe-

ten kunnen aanpassen aan de zich
wijzigende behoeften van de recre-
atiezoekenden; zij zal een verschei-
denheid van recreatie-mogelijkheden
moeten bieden, die sich aan die be-
hoeften aanpast (cursivering red.). \

In dit verband zij bijvoorbeeld ge-
wezen op de zich sinds 1945 vol-
trokken hebbende uitbreiding van de
kampeergelegenheid in deze ge-
meente, direct gevolg van het sterk
in omvang toenemende sociale toe-
risme.

De noodzaak om open te blijven
staan voor wijziging en uitbreiding
van de badplaats-accomodatie in de
ruimste zin van het woord, maakt
het noodzakelijk dat het geven van
een definitieve bestemming aan de
nog beschikbare terreinen, die in de
recreatieve sector kunnen worden
betrokken, met overleg dient te, ge-
schieden. Men verlieze daarbij niet
uit het oog, dat de mogelijkheden in
dit opzicht beperkt zijn doordat de
badplaats begrensd wordt door de
terreinen van de Amsterdamse Wa-
terleidingen en die van de Kennemer
Golfclub. De aanwezigheid van het
circuit geeft voorts een zekere be-
perking aan de bestemming van de
ten noorden van Zandvoort gelegen
duinterreinen.

Het college van b. en w. overwo-
gen dit alles toen zij in 't begin van
dit jaar vanwege de Nederlandse
Heidemaatschappij werden bena-
derd omtrent een aan haar te geven
opdracht tot het ontwerpen van een
recreatieplan voor deze gemeente.
Uit een met vertegenwoordigers van
deze instelling gevoerde bespreking
is gebleken, dat zich ook in andere
gemeenten de behoefte aan een der-
gelijk plan doet gevoelen en dat de
Ned. éeidemaatschappij reeds tal-
rijke plannen heeft opgesteld of nog
in voorbereiding heeft, 't Is b. en w.
voorts gebleken, dat een recreatie-
plan niet alleen bevorderlijk is voor
een harmonische ontwikkeling van
de nog in de gemeente • aanwezige
recreatiemogelijkheden, maar ook de
gelegenheid opent om eventueel wer-
ken te doen voorbereiden en uitvoe-
ren met financiële medewerking
van de Dienst Aanvullende Culture-
Ie Werken (D.A.C.W.) of door toe-
passing van de Gemeentelijke Socia-
le Werkvoorzieningsregeling (G.S.
W.). Volgens mededeling van een
der vertegenwoordigers van de Ne-
derlandse Heidemaatschappij is ook

ZATERDAG 28 JUNI — Ik heb al
weer enkele nieuwe gezichten ge-
zien. Dat betekent dat de zomer al
aardig aan 't opschieten is. Jans be-
weert dat 't ieder jaar vlugger gaat.
Dat is natuurlijk niet zo, maar we
hebben 't steeds drukker met aller-
lei dingen, waar we vroeger niet
aan dachten. Er kwam vanmiddag
nog een opgewonden moeder
de tent binnen dat ze d'r
zoontje al een hele tijd miste,
'n Heel gedoe gehad met zoe-
ken en raad geven, hier te lang,
daar te breed. En toen m'n
hele strand op z'n kop stond
en iedereen in touw was.
kwam ze tot de ontdekking
dat ze het jochie bij z'n tante
in de Albert Cuypstraat had-
gelaten. We krijgen een mooie zon-
dag.

ZONDAG 29 JUNI — Welgefeli-
citeerd met de Prins, mensen! 't Is
een mooie dag, zo nu en dan wat
heiig, maar toch de moeite waard
om naar het strand te komen.

's Middags, zo tegen een uur of
half drie, was er een algehele uit-
tocht. Jans zei: „Wat gaan we nou
krijgen waar gaat dat allemaal
heen"?

Opeens had ik 't door: Iedereen
moest en zou de televisie-uitzending
van Zweden-Brazilië zien! Dat snap
ik nou niet, dat je met zo'n kostelijk
weer van het strand af gaat om je
op te sluiten in een donkere kamer,
waar je een vervelende voetbalwed-
strijd kan zien.

Nou, 't, was om drie uur bepaald

stil. Alleen een stuk of wat Duit-
sers, die geen belang meer hadden
bij Zweden-Brazilië.

MAANDAG 30 JUNI - Ik heb
gehoord dat ik toch wat gemist heb
door niet naar de televisie te kij-
ken .gisteren. Ach, iedereen mist
eens wat op z'n tijd. De televisie-
kijkers hebben daardoor bijvoorbeeld

niet die daverende ruzie mee-
gemaakt tussen twee families
op het strand. Het werd bijna
een burgeroorlog. En dat al-
lemaal om een onnozel bal-
letje met zo'n gek veertje er
aan. Dat vloog plotseling in
iemands kop koffie, waar hij
net eens van wilde gaan ge-
n'eten. Werd me die man
kwaad. Hij vist dat ding uit z'n

koffie en wil het in woede stuk
bijten. Daar verspeelde hij z'n kunst-
gebit mee. En dat wilde hij vergoed
hebben door de buren, die het véren-
ding in z'n koffie hadden gegooid.
Mensen, wat een trammelant

Ik zou alleen willen zeggen: Kijk
allemaal een beetje uit als je aan
't spelen bent met balletjes en der-
gelijke dingen!

WOENSDAG 2 JULI - Na de
hitte van gisteren is regen wel even
prettig. Maar dat moet toch niet
een hele dag duren, vind ik. Daar-
door hebben we een verloren dag
gehad. De echte liefhebbers gaan
dan toch nog in zee, omdat 't wa-
ter zo lekker is.

DONDERDAG 3 JULI - Het
knapt voor zondag wel op, hoor!
Blijf niet weg om een paar donkere
wolkjes. STOELEMAN.

kredietverlening vanwege de provin-
ciale commissie-werkverruiming mo-
gelijk.

B. en w. schrijven aan de raad dat
alle betrokken raadscommissies van
bijstand de mening delen, dat aan
genoemde maatschappij een op-
dracht tot het ontwerpen van een
recreatieplan voor deze gemeente
dient te worden verstrekt.

Zij vragen aan de raad voor dit
doel een krediet toe te staan van
ƒ 4000, welk bedrag hiermede vol-
gens mededeling van de maatschap-
pij gemoeid zal zijn.

Het college, besluit zijn schrijven
met er op te wijzen, dat de samen-
stellers van het recreatieplan dienen
samen te werken o.a. met de stede-
bouwkundigen aan wie opdracht is
gegeven tot het voorbereiden van
herzieningen van het uitbreidings-
plan. Zij zullen hierbij uiteraard re-
kening moeten houden met het rap-
port De Vooys, betreffende het so-
ciaal-geografische structuur-onder-
zoek 1957 en met andere rapporten
en schrifturen welke terzake van
belang zijn.

Agenda
van de Raad der gemeente
Zandvoort op dinsdag 8 juli,
des avonds 8 Uur.

1. Notulen.
2. Ingekomen stukken.
3. Benoeming gemeente-arts.
4 Benoeming onderwijzer aan de

Karel Doormanschool.
5. Idem aan de Hannie Schaft-

school..
6. Vaststelling 7e wijziging van de

Alg. politieverordening.
7. Aankoop meubilair t.b.v. de

openbare ulo-school.
8. Verlenen van medewerking voor

de aanschaffing van leermldde-
len enz. voor de chr. ulo-echool.

9. Alsvoren van meubilair enz.
voor de Mariaschool.

10. Alsvoren voor het aanbrengen
van een beplanting enz. bij de
Wilhelminakleuterschool.

11. Alsvoren voor de aanschaffing
van een filmprojector enz. t.b.v.
de Wilhelminaschool.

12. Verlenen „van een krediet voor
't ontwerpen van een recreatie-
plan voor de gemeente.

13. Aankoop grond achter theater
Monopole.

14. Verkoop grond aan het P.E.N.
15. Benoeming derde vakleerkracht

in de lichamelijke oefening.
16. Verlenen van medewerking voor

. 't aanbrengen van beplantingen
bij de Wilhelminaschool.

17. Bevordering personeel van de
bedrijven en van de dienst van
publieke werken.

18. Wijziging begroting 1958 van de
Gemeentelijke instelling voor
maatschappelijk hulpbetoon. .̂

19. Wijziging van diverse rechtspo-
sitieregelingen.

20. Bevolkingsonderzoek naar de
aanwezigheid van t.b.c.

21. Onderzoek geloofsbrieven en be-
slissing omtrent toelating van
de nieuwbenoemde raadsleden.

22. Rondvraag.

Wij bouwen
In de maand juni kwamen in Zand-
voort 54 woningen gereed an werd
met de bouw van twee woningen
begonnen. Op l juli waren 310 v/o-
ningen In aanbouw.

aH.de.ie.
Het voorstel tot het
doen ontwerpen van
een recreatieplan
voor onze gemeente
door de Ned. Heide-
maatschappij, is een
belangwekkend

stuk, dat zeker de nodige aandacht
verdient zowel van de zijde der
raadsleden als van de inwoners van
Zandvoort.
Het lijkt althans aan geen tioijlel
onderhevig dat de Raad a.s. dinsdag
unaniem het door B, en W, gedane
voorstel zal aanvaarden. Er is
liier immers een unieke gelegenheid
om het gemeentebeleid op het punt
van de recreatieve functie"van onze
badplaats om te buigen naar een
streven, dat zich aanpast aan de al-
gemene structuur van de badplaats
zelf en het achterland.
In de jaren, volgend op de bevrij-
ding, waarin de wederopbouw van
Zandvoort fors ter hand loerd geno-
men, is sich een tendens naar een
zekere luxe-vorm van de recreatie-
mogelijkheden gaan ontwikkelen.
Het beroemde — om niet te seggen
beruchte — plan-Wijdeveld voor een
groots „boulevard-centrum" ten be-
drage van pl.m. 100 miljoen gulden
is niet alleen gestrand op investe-
ringsmoeilijkheden, maar zeker ook
— en niet 't minst — op de sociaal-
economische samenstelling van de

categorie toeristen, die Zandvoort
pleegt te bezoeken. Dit kennelijk
voor onze badplaats onbruikbare
plan is later teruggebracht tot op
een tiende deel, maar zelfs in deze
gewijzigde vorm is het o.i. nog on-
geschikt. Er is ook — ofschoon het
door de Raad werd goedgekeurd —
nog weinig animo te bespeuren om
er mee te beginnen
Dat het gemeentebestuur van me-
ning is dat de functionarissen van
de Nederl. Heidemaatschappij, die
thans het hiervoor genoemde ont-
werp-plan moeten samenstellen, o.a.
rekening dienen te houden met de
suggesties, welke neergelegd zijn in
het rapport-de Vooys betreffende
het sociaal-geografisch structuur-
onderzoek 1957, is een uerheu-
gend teken. Het lijkt op een koers-
wijziging ten gunste van een meer
„natuurlijke" en voor de hand lig-
gende oplossing van het recreatie-
probleem van Zandvoort.
Meer dan eens werd in onze krant
deze richting bepleit en nog onlangs
werd onzerzijds gevraagd wat het
gemeentebestuur denkt te gaan
doen met de verworven inzichten
na het rapport-de Vooys.
De opdracht, die thans — naar wij
hopen — aan de Ned. Heidemaat-
schappij wordt gegeven, zal een i>o-
sitief klinkend antwoord kunnen
zijn.

ONGEVAL IN LEEUWARDEN
J.l. maandag 30 juni zijn twee kin-
deren, de éénjarige Aukje van der
Meij en de vierjarige Hendrikje van
der Meij uit Zandvoort, die in Leeu-
warden logeerden aan de dood ont-
snapt. Het ongeval gebeurde toen
beide kinderen door de 23-jarige
Marietje van der Meij uit Leeuwar-
den in een kinderwagen werden ge-
reden. In een ogenblik van onoplet-
tendheid heeft 't meisje de wagen te
ver voor zich uit geduwd met het
noodlottige gevolg' dat de wagen
van een hellend pad afreed en in de
nabij gelegen stadsgracht terecht
kwam.

In een poging de kinderen te red-
den sprong het meisje — zonder
zelf te kunnen zwemmen — de
kleintjes na en kwam daardoor zelf
ook in verdrinkingsgevaar te ver-
keren. Op het moment dat het on-
geval gebeurde passeerde een 29-
jarige sportleraar uit Leeuwarden.
Hij zag de wagen met de kinderen
ia de gracht drijven en sprong te
water tezamen met een 23-jarige
kinderverzorgster uit Amsterdam.

Voetbal tegen metropool
Op het terrein van de voetbalclub
Zandvoortmeeuwen zal woensdag-
avond een wedstrijd gespeeld wor-
den tussen een elftal van Zandvoon-
meeuwen en de „Holland Sporting-
club" uit New York. Laatstgenoemd
elftal bestaat voornamelijk uit im-
migranten, die in Amerika hun
tweede vaderland vonden. De cnt-
moeting tussen dorp en metropool
begint om 7 uur.

De sportleraar slaagde er in de
jongste van de twee kinderen te
redden en bracht ook Marietje van
der Meij aan de kant. De vierjarige
Hendrikje werd door de kinderver-
zorgster uit het water gehaald.

Drenkelingen en redders werden
door de politie naar het Diakones-
senhuis gebracht. De toestand van
de beide kinderen liet zich daar
goed aanzien.

13e Zandvoort estafette
Volgende week zaterdag 12 juli zal
om 19.45 het startschot worden ge-
lost voor de 13e Zandvoort-estafette
over een parcours van 2150 meter.

Aan deze estafette mogen uitslui-
tend leden van voetbalverenigingen
deelnemen die uitkomen voor hun
eigen club. De minimum leeftijd
voor deelname is gesteld op 16 jaar.

Voor de winnende teams zijn de
volgende prijzen beschikbaar. De
eerste prijs is een grote zilveren
wisselbeker en vijf vergulde medail-
les. De tweede prijs bestaat uit vijf
verzilverde medailles en een verras-
sing. De derde prijs wordt gevormd
door vijf bronzen medailles en even-
eens een verrassing. De vierde prijs
levert vijf taarten op en de vijfde
een grote taart.

De zesde t/m de tiende prijs zijn
enkele verrassingen.

Voorts worden prijzen uitgereikt
voor de snelste rondeloper, de oud-
ste deelnemer, de snelste tweede
rondeloper enz. enz.

ledere loper die. het parcours bin-
nen de 7 minuten aflegt ontvangt
een prestatiespeldje.

.en m

loor
- /-;'t;s'

Onze nachtkluis
geeft de dieven geen kans. Hierin bergt U Uw
kasgeld na sluitingstijd van Uw zaak veilig op.
De volgende morgen haalt U Uw geld terug
of wij storten het op Uw rekening.

Om kantoor is thans voorzien fan een moderne nachtkluis, die
dag en nacht tot Uw beschikking staat. Tarief flO.~ per
cassette per jaar. Vraag ons inlichtingen. Gaarne demonstreren
wij U de werking.
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DE TWENTSCHE BANK
Zandvoort - Grote Krocht 12 - Telefoon 2109



WARMTE HAD OVERHAND
Weinig belangstelling voor interessante dierenfilms «

De Ver. tot bescherming van dierengaf jl. dinsdagavond in „Zomerlust"
een filmprogramma, dat helaas uiterst weinig belangstelling' trok.
Het hoofdbestuur had gemeend juist in de seizoentijd in de badplaatsen
wel op enige interesse van het publiek te kunnen rekenen. De
macht van de. zomeravond-temperatuur bleek echter groter: pl.m. tien
mensen waren aanwezig, hetgeen echter de heer J. ïvangh, propagan-
dist van de vereniging, niet belette de vertoonde films van een pittig
commentaar te vooi'zien.

Het is 'n oud gezegde, maar 't blijft
van toepassing: de wegblijvers had-
den het grootste ongelijk van de
wereld! Jammer was het dat deze
avonden (de films worden nogmaals
vertoond op dinsdag 8 juli a.s.) zo
pover waren aangekondigd. Men
had toch zeker de schooljeugd, voor
wie deze films als 't ware gemaakt
zijn, kunnen attenderen op deze pro-
gramma's.

De door de cineast K. Visser ver-
vaardigde kleurenfilms munten uit
door , .trefzekerheid" en liefde voor
de natuur. Vooral bij de laatste twee
films over het vogelleven in enkele
van Nederlands vogelrijkste stre-
ken, zoals o.a. tussen Rokanje en
Oostvoorne. (Het „Groene strand")

De eerste rolprent ging hoofdza-
kelijk over honden. Er was een kijk-
je in een hondenkliniek, vervolgens
werd een alleraardigste hondenshow
in beeld gebracht en tenslotte zag
men enkele taferelen van de „men-
sen-dienende" hond, de blindengclei-
dehond en de trekhond. Over de
laatste categorie vertelde de heer
ïvangh enige bijzonderheden. Op het
moment zijn er nog maar ongeveer
100 trekhonden in ons land. Wan-
neer deze dieren hun plicht hebben
gedaan, komen er geen nieuwe voor
in de plaats. Het begrip „trekhond"
sterft dus uit in Nederland. Geluk-
kig maar, want het is geen prettig
gezicht deze vaak betrekkeijjK klei-
ne dieren onder een zware wagen te
zien. trekken. Ofschoon gezegd moet
worden dat ze onder nauwlettend
toezicht staan van de Inspectie v.d.
dierenbescherming en in de meeste
gevallen een behoorlijke verzorging
hebben.

Anders is het gesteld met de z.g.
kettinghonden, welke (nog steeds! >
op talrijke boerenerven voorkoiien.
Veelal leiden deze beesten een cllen-
dig bestaan. Tegen dit euvel .Joet de
vereniging wat ze mogelijkerwijs
kan doen.

De beide vogelfilms: „Vjge.j van
duin en plas" en „Zo vrij als een
vogel" waren staaltjes van geduKl
en toewijding voor het va'-c. Men
ziet er een enorme verscheidonheic1

van gevederde bewoners en vele
goede „bekenden" uit de duinen
maakten hun opwachting bij de toe-
schouwers! Hier kwamen de kleu-
ren wel bijzonder tot hun recht.

Het lijkt ons redelijk niet te ver-
klappen wat er allemaal te zien is
in deze rolprenten, want wij hopen
met de organiserende vereniging,
dat de belangstelling op de tweede
avond van g juli a.s. groter zal

zijn. Men zal er heslist geen spijt
van hebben. Laat vooral de jeugd
deze avond niet missen, aangezien
de films een niet te onderschatten
pedagogische waarde hebben en de
liefde voor de natuur in het alge-
meen en het dier in het bijzonder
stimuleren.

De heer Schutte, bestuurslid van
de afdeling Zandvoort, sloot met een
kort woord de eerste avond. H.W.

Burgerlijke stand
27 juni-3, juli 1958

Geboren: Debora Francisca, d.v.
J. A. van Dam en D. M. Houtman.

Ondertrouwd: Teunis Koper en
Helena Maria Duivenvoorde; Nanne
Sluys en Elisabeth Maria Hoogland;
Simon Albertus Termaat en Ferdi-
nandina Westenberg; Leendert Paap
en Francisca Marianna Lammers.

Getrouwd: Eduard Joseph Marie
Crabbendam en Catharina Maria
Bosman.

Overleden: Wilhelmina, Petronella
van Diggelen, oud 69 jaar, onge-
huwd; Govert Pieter de Mik, oud 56
jaar, gehuwd met H. K. Bosdijk.

Watergetijden
H.W. L.W. H.W. L.W. strand

juli berijdbaar
6 6.46 2.30 19.09 15.— 11.00-17.—
7 7.24 3.- 19.47 15.30 11.30-18.—-
8 8.07 4.- 20.34 16.— 12.00-18.30
9 9.01 4.30 21.26 17.— 13.00-19.30

10 9.57 5.30 22.26 18.— 14.00-20.30
11 11.02 6.30 23.34 19.— 15.00-21.30
12 -.- 7.30 12.17 20.30 3.30-10.30
Sam»nge«teld door P. v.d. MlJeKCzn

Natuurbad VELSEREND
ZATERDAGAVOND 5 JULI, AANVANG 10 UUR

VUURWERK
SANTPOORT t/o RUÏNE VAN BREDERODE

Steen voor 15 horloges
In de nacht van donderdag op vrij-
dag is een inbraak gepleegd in de
zaak van de heer L. H. C. van Eijk
aan de Haltestraat. Met een steen
werd de etalageruit van de winkel
verbrijzeld. Er worden vijftien hor-
loges vermist. Van de dader (s) ont-
breekt tot op heden elk spoor.

Schilderwerk gegund
Aan de firma J. A. vai der Broeit
en Zoon te Haarlem is doD" het ge-
meentebestuur gegund het schilde-
ren van perceel „Bennoheim" aan de
Kostverlorenstraat vóór een bedrag
van ƒ 2541,—.

Geslaagd voor examen
Voor het toelatingsexamen tot de
middelbare scholen in Haarlem
slaagden alle candidaten van de
Hannie Schaftschool. Het zijn: Ma-
rion van de Heuvel, Marijke Kar-
sten, Joke Schut, Mike Agsteribbe,
Kees den Adel, Thijs Ockersen, Pe-
ter Schaeffer, Torn Sinke voor het
Coornhertlyceum. Eddy Wilmink
voor de HBS a.

tf
Van de dr. A. Plesmanschool heb-

ben de volgende leerlingen met goed
gevolg examen gedaan voor de Mid-
de'bare school: Wim Aay (Lorenz
Lyceum), Paul v.d. Kruk (Lorenz
Lyceum), Ineke Bol (Coornhert Ly-
ceum), Anke Keur (M.M.S.), Ferry
Timman (Coornhert Lyceum).

*
voor het eindexamen Kennemer

Lyceum, afdeling HBS b slaagden:
E. Zeepvat en R. Jansen.

Maandag X- juli, O uur naar het Stadion AMSTERDAM

NEDERLAND-ZWEDEN
Groot Internationaal Speedway Programma 1958
Onze Hollandse cracks zullen de strijd opnemen tegen
het wereldberoemde ZWEEDSE SPEEDWAY TEAM
Toegangsprijzen: f 1.25 . f 2.— f 2.50 f 3.— f 3.50

Zandvoort wordt doorgelicht
van 3 tot 22 november

In september van het vorige jaar
werd door het college bij het cen-
traal college voor bevolkingsonder-
zoek op tuberculose te Utrecht ge-
informeerd naar de wenselijkheid
van het nogmaals houden van een
bevolkingsonderzoek op de aanwe-
zigheid van tuberculose. Genoemd
college acht een dergelijk taevol-
kingsonderzoek wenselijk.

Het eerste onderzoek vond plaats
in december 1951 en januari 1952,
het tweede in december 1954.

Bij een gedachtenwisseling van
b. en w. met het „Centraal bureau
voor keuringen op medisch-hygië-
nisch gebied" te 's-Gravenhage
kwam het volgende naar voren:
1. als tijdvak van onderzoek werd

geschikt geacht 3 tot en met 22
november 1958;

2. het onderzoek zal geschieden in
een z.g, schermbeeld-auto. De
voordelen hiervan zijn o.a. dat de

wagen op alle gewenste punten kan
worden geparkeerd en dat geen
onderzoeklokalen behoeven te
worden ingericht;

3. Overeenkomstig de adviezen der
schoolartsen — waarmede de di-
recteur van het consultatiebureau
voor tuberculosebestrijding te
Haarlem zich kan verenigen —
zal de schoolbevolking niet wor-
den opgeroepen. Evenmin de kin-
deren beneden de „schoolleeftijd".

4. in verband met de vele forensen
in Zandvoort zal de mannelijke
bevolking zeer vermoedelijk in de
avonduren worden opgeroepen;

5. het na-onderzoek van degenen,
bij wie afwijkingen zijn gevonden,
geschiedt door het consultatiebu-

reau te Haarlem;
6. De kosten, welke door het Cen-

traal bureau in rekening worden
gebracht bedragen ƒ 1,25 per per-
soon. Dit bedrag zal als vrijwil-
lige bijdrage worden gevraagd
van degenen, die worden doorge-
licht.

Evenals de vorige maal wordt aan-
genomen, dat 60% der deelnemers
de vrijwillige bijdrage zal betalen.

Bij de gemaakte begroting komt
een post van ƒ 7500,— ten laste
van de gemeente.
B. en w. stellen voor dit bedrag ten
behoeve van 't bevolkingsonderzoek
te voteren.

Europees ambtenaar
Met ingang van l september a.s. is
de heer T. Verhaaf, werkzaam als
adjunct-commies Ie klasse op de af-
deling registratuur van de secreta-
rie, benoemd tot archiefambtenaar
bij de Eur. Economische Gemeen-
schap (EEG) te Brussel.

Bazar in Bouwes
De afdeling Haarlem van de Verani-
ging „Tesselschade-Artaeid Adelt"
houdt ten bate van deze vereniging
een bazar op zaterdag 5 juli in hotel
Bouwes. De bazar zal ook in, de
avonduren geopend zijn. '

Jeugd trommelt verder
J.l. maandag maakten de tromme-
laars van het jeugdkorps van de
Zandvoortse Muziekkapel een rond-
gang door de Brederodestraat en
omgeving.

Hun slagen troffen doel, er werd
met gulle hand gegeven en er is een
aardig bedrag voor de aankoop van
nieuwe instrumenten ingezameld.

A.s. maandag bezoeken de jeugdi-
ge muzikanten de Kostverloren-
straat, Koninginneweg, Zandvoortse-
laan en Haarlemmerstraat.

Morgenavond zal het jeugdkorps
medewerking verlenen aan een con-
cert dat door de Zandvoortse Mu-
ziekkapel op 't Raadhuisplein wordt

Nieuwe politiegarage
Donderdagmiddag is de nieuwe ga-
rage van de politie, gelegen achter
het politiebureau, officieel in ge-
bruik genomen.

Velen hadden gehoor gegeven aan
de uitnodiging van de korpschef van
politie om bij de opening tegenwoor-
dig te zijn. O.m. waren aanwezig
burgemeester mr. H. M. van Fene-
ma, wethouder van der Werff, de
heer B. Bosman, gemeente-secreta-
ris en de heer M. Deutekom van de
Dienst van Publieke Werken.

De korpsrchef,vd.e 'heer „Huijsman,
zei in zijn openingswoord dat de be-
staande garage te klein was gewor-
den voor de daarin ondergebrachte
voertuigen. Door de bouw van de
nieuwe garage, die plaats biedt aan
vier auto's, is aan het ruimtegebrek
thans een einde gekomen. Woorden
van dank bracht spreker over aan
het adres van de gemeenteraad, het
college van B. en W. en de dienst
van publieke werken. Ook de aan-
nemers en de onderaannemers be-
trok de-korpschef in z'n dankwoord.

Hierna overhandigde de hr Huijs-
man de sleutel van de garage aan
burgemeester van Fenema. Deze
sprak zijn voldoening uit over het
feit • dat ondanks kapitaalschaarste
de bouwvergunning door de hogere
instanties was verleend. Hij deelde
mee dat het college van B. en W.
enkele uren tevoren had besloten de
raad te verzoeken, een bedrag van
ƒ 4000,— te voteren voor een rijden-
de politiepost. Nadat de burgemees-
ter de garagedeuren officieel had
„geopend" bleven de genodigden, nog
enige tijd bijeen.

Eerste zomerdrive
De Zandvoortse Bridgeclub organi-
seert op woensdag 9 juli in „Zo-
merlust" de eerste zomerbridgedriva

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Na overleg met Touring Zandvoort
werd de laatste openbare turnde-
monstratie van dit seizoen vastge-
steld op 16 juli op het Raadhuis-
plein.

A.s. zaterdag 12 juli zal een athle-
tiekdriekamp voor jeugdleden- uit
de Kennemer Turnkring op het veld
aan de Kleverlaan te Haarlem wor-
den gehouden. Een tiental jeugdle-
den. van O.S.S. zal aan deze drie-
kamp deelnemen.

De jaarlijkse KNGV wandelmar-
sen worden op 6 juli a.s. in de om-
geving van Velsen gehouden. De or-
ganisatie is in handen van de ver-
eniging S.S.H. (Velsen).

HEDEN:

Echt lamsvlees!
geheel mager!! Profiteert hiervan.
Dit duurt slechts korte tijd.

Magere osselapp. v.a. ƒ 2,10 500 gr.
Gehakt, h.o.h 500 gr. ƒ 1,25
Bief stuk tartaar ƒ 0,45 per st.
.Blinde vinken ...per 100 gr. ƒ 0,45

Vraag naar onse overheerlijke
Saucijzenü!

SLAGERIJ GAUS
Kerkstraat 14, tel. 2102

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENSI

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 9. uur:
Doktoren:

Dr. P, Flleringa x
Brederodestraat l, telefoon 2181

en
Dr. C. F. M. Robbers
Koninginneweg 34, telefoon 2813
Zondag1 6 juli

Dierenarts J. Jongkind, Kenau-
park 13, Haarlem, telefoon 14524.

Wükzuster:
Zuster S. M. de Wilde
Zeestraat 67, telefoon 2720.
Apotheek:

5—11 juli:
Apotheek Wijnne, Haltestraat 8
ledere avond vanaf 10.30 uur ge-
opend voor recepten en spoedge-
vallen.
Zondags zijn beide Apotheken ge-
opend.

P R E D I K B E U R T E N

Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 6 juli

10.30 uur: ds, C. de Ru.
19 uur: ds. G. van Leeuwen, stu-
dentenpredikant te Amsterdam.
Jeugddienst.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 6 juli

10.30 uur: dr. A. van Biemen uit
Bentveld.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmaweg
Zondag 6 juli

9, 10.30 en 17 uur: ds. D. Warnink
van Zaandam.

Huis in de duinen:
19.30 uur: ds. A. de Ruiter.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zondags H.H. Missen om 6.30-7.30-

8.30-9.30 Hoogmis en 11 uur; in
Het huis in de duinen om 8.30 u.;
in de H.H. Missen van 8.30 en 11
uur zijn allevplaatsen vrij.
's Avonds om 7.30 uur Lof.

In de week H.H. Missen om 7 uur
en 7.45 uur en 's avonds om 7.30
Lof.

Ned. Chr. Gemaanschapsbond
In de maanden juli en aug. geen
samenkomst. ,

Jehova's getuigen
Woensdag 20 u. en zondag 14.30 u.
studie op adres Hogeweg nr. 46.

Humanistisch Verbond
Zondag 6 juli, 9.45 uur, 402 m: ra-
diotoespraak door dr. J. C. Brandt
Corstius en Aafje Top, voordracht-
kunstenares. Onderwerp: „Het leven
begint steeds opnieuw".

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

VEILING
van diverse goederen

op woensdag 9 juli
('s middags 2 uur) in veilinggebouw

„DE WITTE ZWAAN"
Dorpsplein 2

w.o. huiskamer, stoelen, tafels, club-
jes, ledikanten met toebeh., dekens,
enkele Perz. tapijten, rotan serre-
ameubl., enkele vloerkleden, wasma-
chine, electr. ijskast, boekenkast,
opklapbed met ombouw, en vele
kleine huish. goederen. -
Tevens enig houtwerk, 2 erepoorten
compleet m. palen, luiken, 2 poort-
hekken, enkele kisten, 10 fietsenrek-
ken enz. Houtwerk" te bezichtigen
open terrein Kosterstraat 5.
KIJKDAG: WOENSDAGMORGEN
voor de veiling van 9-12 uur.
Inlichtingen dagelijks telf., 2164.

Veilingdirectie P. Waterdrinker.

FAMILIEBERICHTEN
Getrouwd op 4 juli 1958, te Buenos
Aires, Argentinië

JAAP MATTHIJS JOUSTRA
en
MARY-MAUD JOAN BRYSON

Zandvoort, Boulevard P. Loot 65
„Huntley", Dunmurry, Nrd. Ierland
Toekomstig adres:
c/o Royal Interocean Lines
P.O. Box 1548
Durban (Unie van Zd. Afrika)

Heden overleed na lang en
smartelijk lijden onze innig
geliefde man, vader en groot-
vader

de Heer
G. P. DE MIK

in leven gep. gezagvoerder der
C.S.M.

Ridder in de orde van
Oranje Nassau

in de leeftijd van 56 jaar.
Mevr. de Mik
Minimi de Mik-Wolfe
Hans Kotert Wolfe
Govert P. de MlJe Jr.
Brent Allen
Gwondolyn Maria

Zandvoort, 2 juli 1958
Karel Doormanstraat 2/1

Liever geen rouwbeklag
De begrafenis heeft vrijdag 4
juli plaats gehad op de Alge-
mene begraafplaats te Zand-
voort. ~

Woningbouwvereniging

Eendracht Maakt Macht
Voor leden komt beschikbaar de
woning

Willem Draijerstr, l
Huurprijs ƒ 11,90 alle kosten inbegr.
Schriftelijke opgaven voor dinsdag
8 juli a.s. 's avond 7 uur bij de secr.
D. van Dijk, Dr. C. A. Gerkestr. 22.

HET BLIJKT STEEDS WEER:

Het Wonder van Zandvoort
is toch goedkoper

in luxe en huishoudelijke artikelen,
speelgoederen, Sola-artikelen, bala-
tum, Edy wasmachine's, Bondor le-
dikanten.

LIEBHERR KOELKASTEN
110 liter, m. kompressor ƒ 666 -

SWAIAJESTRAAT 9 - Telef. 2418

Wasmachine verhuur
De Noordhollandse Verhuurcentrale
verhuurt wasmachines met wringer^
-v.a. ƒ 1,50 p.w. Fonkelnieuwe" was-"'
machines m. wringer ƒ 2,25 p.w.

Machine blijft bij U thuis staan
Verzoeke onderstaande strook inge-
vuld te zenden aan: De Noordhol-
landse Verhuurcentrale, Jac. de Wit-
str. H, Heemstede, tel. 02500-35235.
Gelieve ons te bezoeken voor nadere
inlichtingen,
Naam:
Adres:
Woonplaats

Annex CABARET EXTASE
Zandvoort

Bet gehele jaar geopend

Gedurende de maand juli
dagelijks 's avonds 8 uur

Nico de Vries
met sijn orkest

Vocaliste: JOKE BUSCH.
Afgewisseld door een
cabaretprogramma met
internationale artisten

ZONDAGS MATINEE
met volledig avondprogramma

Daxneskapsalon ,Eugène'
Hogeweg 72, telefoon 2068 voorheen
Van Baerlestraat, Amsterdam.
Eugène voor het fijnere genre.
Individuele kapsels. Nieuwste
G- old wave en Kleur spoeling en

POLAROID
zonnebrillen

Brillenspecialist LOOMAN
Mr. opticien Erkend fondsleverancier

HALTESTRAAT 5 - TELEF. 2174

Aangifte leerlingen
openbare scholen voor gewoon lager onderwijs
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort maken bekend, dat ge-
durende de week van 7 tot en met 12 juli a.s. nogmaals gelegenheid
wordt gegeven tot aangifte van kinderen, die met ingang van de
nieuwe cursus de Hannie Schaf t school, de Karel Doormanschool of
de Dr. Albert Plesmanschool zullen gaan bezoeken.
De aangifte moet geschieden tussen 9 en 12.30 uur ter gemeente-
secretarie, afdeling onderwijs (ingang Haltestraat).
Trouwboekje mede te brengen.



Erkende

AUTORIJSCHOOL „ZANDVOORT"
Autorijles
Verhuur van Opeis Rekord
zonder chauffeur

THORBECKESTRAAT l?
Telefoon 3283

DE VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLEM EN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

helpt U
ALS OVERHEIDSINSTELLING

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die T-T niet

inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-

keliers) aan het Kennemer Financierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

Binnenkort leverbaar:

Blaupunkt
radio en
televisie Serie

1959
Electro-Radio-TecJinisch Bureau

J. KEUR
Burg. Engelbertsstraat G J/, tel. 291J/

Ingelegd damesbur. 50,-
Mah. ladenkastje 75,-
Half rond driehoek-

kastje 27,50
Ovale spiegeltje v.a. 2,50
Antieke lepeldoosjes

vanaf 3,25
Jeanne C. Doorman

„Eigen sfeer" - Kunst,
Antiek, Curiosa, Kleine
Houtstr. 113, Haarlem.

Telef. 11318

Grotere RUIMTE of ZOL-
DER voor studiedoeleinden
te huur gevr. Tel. 2275.

GEM. HUIS TE HUUR
GEVR. m.douche, voor plm
half jaar. Man, vrouw en
3 kind. Br. nr. 5007 Z.Crt.

TE HUUR: LUXE AUTO
A. v. Duijn, A. J. v.d. Moo-
lenstraat 54 rd.

TE KOOP
Vrijst. HUIS op het zuiden
m. 8 kmrs en badk. voor
ingez. v. Zandv. Aantrekk.
prijs. Sp. leeg te aanv. Br.
5004 bur. Zandv. Crt.

IMPORTEUR: N.V. FERIE HEDDES
Groningen
05900-29337

Zandvoort
02507-2667

Een in goede staat zijnde
'Nationaal KASREGISTER
te koop. Sigarenmagazijn
Van Orden, Kerkstraat 25.

TE KOOP: kleine HEREN
FIETS ƒ 15,- Emmaw. 14

Te koop: MORRIS-MINOR
Prima st. Extra zuinig. Br.
no. 5002 bur. Z. Crt.

AANGEBODEN: z.g.a.n.
rooktafel barmeubel met
verlichting; ronde eikenh.

l tafel, 80 cm. Samen ƒ 40.
Van Lennepweg Slhuis.

Autorijschool „Laurens"
leidt U op in zo vlug mogelijke tijd. Les ƒ 6,- per uur.

Aanmelden:
Telefoon 3556

Zandvoortselaan 25

RIJWIELEN
•AUTOPEDS
DRIEWIELERS
RADIO'S
T.V.
DRAAGBARE RADIO'S
Alle soorten Batterijen
SCHEERAPPARATEN
WASMACHINES
CENTRIFUGES
STOFZUIGERS
STRIJKIJZERS
Alle electr. apparaten
VERLICHTING
SOUVENIRS
STRAND ARTIKELEN

• enz. enz.
vindt U bij:

Henk
Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

Orlon vesten
Een lust om te dragen

nu f 19,75
„De Wolbaal"
Haltestraat 12a, telefoon 2099

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Zijlweg 63, Haarlem, tel.

Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver-
zorging van begrafenissen, cre-
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding;
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
2345 Gemeente Secretarie '
2069 Begrafenis- en crematie-onder.

neming J. de Goode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autoi'üscnool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
260T6 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
•bachs Drukkerij, Achterweg 1.

H O L I D A Y
Auto's zonder chauffeur
Uitsl. model 1957 en 1958 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kopitan,
Fords t Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
GED. 'OUDE GRACHT 70
HAARLEM -» TELEF. 10454

Voor

GOED BROOD
en

BANKET
naar

Fa. H. van Staveren
Zeestraat 48 - Telef. 2684

Een stofzuiger om trots op
te zijn:

Excelsior
stofzuiger

Nieuw model, prima zuig-
kracht ƒ 146 of ƒ 2 p.w.

Televisie Radio Specialist

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Beter
en tochgebr'

BURGER
slagerijen

duurNATIONAAL en i NT6 R NATIONAAL BEKROOND

750 gr. heerlijke saucijzen
of braadworst 2,48

750 gr. fijne riblappen 3,38
750 gr. pracht osselappen 2,68

750 gr. LAMSCARBONADE 1,98
750 gr. LAMSROLLADE 2,38
750 gr. magere LAMSLAPPEN 2,98
750 gx. LAMSBOUT 3,38

100 gr. ontbijtspek
100 gr. ham samen.. 79 Ct
100 gram lever
100 gr. pekelvlees 85 Ct
Héél malse biefstuk

100 gr. 0,65
Biefstuk tartaar 250 gr. 1,25

Doorr. varkenslappen
Heerlijk bij sla en jonge
groenten, 500 gr.... 1,19

ROSBIEF
LENDE
ENTRE COTE (
STAARTSTUK /

l 2,90
500 gr.

Bij warm weer:
Cervelaatworst, 100 gr.... 0,48
Boerenworst, 100 gr 0,59
Berliner, 100 gram 0,48
Ontbijtspek, 100 gram 0,48

150 gram 0,59
Verder rookvlees, rauwe ham,
rauwe rib, bacon, paarderook-
vlees, enz. enz.

woensdag en donderdag
500 gr. gehakt, h.o.h. I^IQ
100 gr. Saks. .
100 gr. Pork, samen *Hl CT

V koopt in een klasse-zaak bij

Gebr. Burger's slagerijen
• HAARLEM - AMSTERDAM

ZANDVOORT, HALTESTRAAT 3, TELEFOON 2994

Philips televisie voor iedereen!
VERLAGING eerste betaling
PHILIPS TELEVISIE 43 cm
beeld super, compleet ge-
plaats thans ƒ 148,64, restant
in termijnen van ƒ 47,80 p.m.
PHILIPS TELEVISIE 53 cm
beeld super, compleet ge-
plaatst ƒ 182,10, restant in
termijnen van ƒ 58,30.

Bestel heden bij ons Uw toestel. Wij demonstreren gaarne bij U thuis
en garanderen 'U een prima ontvangst.
PHILIPS RADIO, in ieder prijsklasse, een kwaliteitsproduct.
PHILIPS bandrecorder, draagbaar radio, vanaf ƒ 99,50.
Uw oude radio heeft inrmlwaarde '

Aangesloten bij het Kennemer ' RADIO TELEVISIE SPECIALIST
Financieringsinstituut. «g TT T% ^

Erkend Philips servicedealer f • JMM Jt C?JLlGlOL t
voor radio en televisie. Kostverlorenstroat 7 ,- Telef. 2534

Te koop aang. KAPTEIN
MOBYLETTE. Telesc. voor-
vork, autom. koppeling.
Ook ruilen v. pr. herenfiets
m. bybet. Oranjestr. Srood.

Te koop: REE PINCHER.
Burg. Sandbergstraat 23,
Haarlem, tel. 11601.

TE KOOP: nieuwe RE-
GENCAPE m. kapje ƒ 10,
Kostverlorenstraat 75

TE KOOP: wegens vertr.
HUIS, 3 jr oud, met gar.,
bij de Brederodestraat m.
14 dg te betr. ƒ35.000,-.
HUIS in het villapark. Sp.
te aanv. ƒ 33.000,—.

HUIS in het villapark met
gar. Eigen grond ƒ 33.000.
Wegens vertr.: BUNGA-
LOW, bev. 4 k., k., taijk.,
gar., grote tuin. Spoedig
te aanv.
Gr. BUNGALOW, bev. 3
k., badk., gar. gr. tuin.
Eigen grond.
HUIS, 2 jr oud met gar.,
centr. verw. Frans Zwaan-
straat, m. woningr. A'dam
HUIS met gar., gr." tuin,
bev. gr. k., eethoek, keuk.,
w.c.; bov. 3 sl.k. w.c. met
woningruil A'dam.
VRIJST. HUIS aan de
Brederodestr., centr. verw.
Spoedig te betrekken.
4-kamer-FLAT a.d. boul.,
met woningruil A'dam.
ƒ 33.000,-.
MAKELAAR W. P A A P
Hogeweg 17 Telef. 2965

Te koop gevr. POPPEN-
WAGEN. Br. m. prijsopg.
5006 bur. Z. Crt.

Te koop gevr. eenv. HUIS
v. inw. v. Zandv. Direct of
sp. te betr. Ev. woningruil
m. A'dam. Br. 5001 Z. Crt.

De, 13e Zandvoort-Estafette
georganiseerd door het Comité Zandvoort-Estafette,
daartoe in staat gesteld door de financiële steun dei1
Touring Zandvoort wordt gehouden op

zaterdagavond 12 juli half acht
Start Grote Krocht om 7.45 uur precies.

De volgende prijzen zijn beschikbaar gesteld:
Ie prijs: Fraaie verzilverde wisselbeker, aangeboden

door het Gemeentebestuur van Zandvoort; 5 vergulde
medailles, D. Petrovitch, bar-bodega, Kerkstraat 10;
Grote lauwerkrans, directie automatenspeelzaal,
Kerkstraat 11.

2e prijs: 5 verzilverde medailles, Zandvoortse Handels-
vereniging; J taart, Banketbakkerij Thomas, Halte-
straat 13.

3e prijs: 5 bronzen medailles, Johnny .lordaan, de be-
kende radiozanger; 5 coupes ijs, IJssalon Petrovitch
Sr., Kerkstraat 8.

4e prijs: 5 taarten, Vink, v/h Houtmans Cafetaiia,
Kerkstraat 5.

5e prijs: l grote taait, Zandv. Politiesportvereniglng.
6e prijs: 5 paar sokken, Spoithuis E. Loos, Haltcstr. 35
7e prijs: 5 grote coupes ijs, „Delicia", Kerkstraat 18.
8e prijs: groot krentenbrood, fa. Rinkel, brood- on

banketbakkerij annex restaurant, Raadhuisplcin 1.
9e prijs: 100 sigaretten, Drommel's sigaienmagazijncn,

Haltestraat 9 en Kerkstraat 35.
10e prijs: 5 ontbijtkoeken, Kopers comestibles, Grote

Krocht 20a.
De Goedkope Amsterdammer, Henk Schuilenburg, Gro-

te Krocht 5-7, stelt voor het organiserende comité
z'n huis met balcon beschikbaar en bovendien: een
grote vergulde medaille voor de snelste rondeloper.

Frans van Deursen's Boek- en papierhandel, Halte-
straat 12, schenkt aan de snelste Zandvoortse loper
een fraaie vulpen.

Kappershuis Spoelder, Haltestraat 14, stelt voor de
snelste 2e rondeloper een fles Eau de Cologne be-

schikbaar.
Het wonder van Zandvoort, Swaluëstraat 9, schenkt

de traditionele vork en lepel aan de langzaamste lo-
per van alle deelnemers om aan te sterken.

De prijzen zijn te bezichtigen in de etalage van Cas-
see's Bloemenhuis, Grote Krocht 9.

Voor dir. gevr. CHAUF-
FEUR. Over enige weken
tevens een BIJRIJDER.
Transportbedrijf A.C. Koo-
men, Patrijzenstraat 2, te-
lefoon 2787.

ZELFST. MEISJE GEVR.
v.d.e.n., kunn, koken. Br.
ur. 5008 bur. Zandv. Cour.

Gevr. nette WERKSTER,
3 ocht. p.w. Versteege, Ho-
geweg 35, tel. 2455.

Gevr.: nette WERKSTER
van 9-12 u. en IEMAND
v.d. afwas ('s morgens).
Pension „Margaretha", Ho-
geweg 50.

Gevr. KINDERFIETSJE.
± 5 jr. P/a Koningstr. 35.

Bech. rust. dame, midd.
leeft, zoekt-wegens teleur-
stell. in Zandv. bij heer of
dame WERKKRING. Be-
kend m lichte verpl., pr.
ref. Br. 5003 bur. Z. Crt.

MEISJE b.z.a. v.d. huish.
v.d.e.n. per 15 aug. of l
sept. Br. nr 5005 bur. Z.C.

SPECIALISTE voor uw
hond. Speciaal terriërs en
poedels. Telefoon 3137.

Prima rietmatten
voor af schutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116.
Ook genegen de rietmatten,
vakkundig te plaatsen.

WIST U
dat 20% korting op alle
stoomgoederen perma-

nent wordt gegeven,
iirïdien U deze brengt
en haalt in ons filiaal.
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEYSER
Telefoon 2553

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

Laat uw hond door een
erk. trimmer PLUKKEN
of SCHEREN. Spec. aan-
bev. door h.h. dierenartsen.
Ook aan huis te ontbieden.
G, WALMAN, KI. Hout-
straat 34, Haarlem, tele-
foon 02500-14303.

K I S T E N voor 13 mud
kolen a ƒ 20 per stuk. Ook
kisten v. verhuizingen en
emigratie. Helgering Zand-
voortselaan 39, telef. 2937

HEEFT U IETS OF XE
RUIMEN?? Wy hopen alle
soorten meubelen en inboe-
dels. Overal te ontbieden. .
P. Waterdrinker, telef. 2164 l

&&WÜ&

CO-OP KOFFIE

69

Elke fijnproever
prefereert: LEFFERTS wijnen en ZEESTRAAT 44 TELEFOON* 2254

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150

*



di -Pk**#^ broek*
presenteert:

200 gr. 59Jamaica
r lambonen
Wij kochten:

rollen echte p*»
chocoladeflikken HH

van 79 voor ww

6500 Koeljes
repen 3 voor 25

Grote pot nieuwe oogst

Gesneden zoetzuur
^ van 69 voor 49

GRATIS BIJ DE KASSA
UITGEBREIDE
VACANTIEFOLDER

Nieuwe vacantie
artikels:

PLASTIC
BOTERDOOS 69
PLASTIC
KLEERHANGER 29
PLASTIC
EIERDOOS 89
ZWARE PLASTIC
WATERFLES

v.a. 129

PLASTIC
ZEEPDOOS 25
KINDER
ZONNEHOED. 25
TANDENBORSTEL
in plastic koker... 29
5 PLASTIC DRINK-
BEKERS 59

Dirk van den Broek's supermarkt
Het picniccentrum
voor de vacantieganger

42 verschillende soorten diners in blik
4g verschilendc- soorten rleesconserven
18 verscliittende soorten visconserven

. . geen toeristenprijzen!
f 2'50 boodschappen bij de cassa's:

O verschillende rubber-
KAMMENin cel1- zakje 39

v Woensdag 9 juli
S 250e koopjesdag!

Diepe of platte
desseit-
borden 39

Verse
room-
boter 79

3 pakjes
margarine -89

3 planten-
margarine 99

Hotel- of
Mocca-
kof f ie . . . 169

Pakje thee
100 gr 49

Va literblik
dôppertjes 39

Hele junior
Edamnfer-
kaas 199

Jonge kaas
500 gram 99

September-
kaas
500 gr-. 119
Korstloze
kruidkaas
300 gr 49
Kwart
Edammer 69
3 blik
Sardines 89

V2 literblik
spercie-
bonen 39

Lekkere
thee zetten:
Chinese
theepot 149

Plastic
Sla wasser 95
Scheer-
spiegel 39

5 limonade-
glazen 59

3 cola-
glazen 59

Plastic
strandbal 139

Boodschappen-
net( plastic) 29

Voor de.
vacantiegangers:

Blik 200 gr.
gebr.gehakt49

Blik 200 gr-
boterham-
worst

Blik 340 gr.
goulash.... 89

Blik 340 gr.
hachévlees 39

Tube
roomboter 79

Blik
roomboter 129

Blik
margarine 99

Halve
metworst 89

Blik 5 ballon
gebr.gehakt99

Blik 5 stuks
knakworst 99

Blik 200 gr-
soep-
balletjes.... 69

Blik rose
pinkzalm 89

Blik 340 gram echte

^ Amerikaanse
^ Corned Beef 99

En...
kwaliteitsgarantie in:

dirk^ broek
ZANDVOORT*KERKSTRAAT19

Ziekenfondspremie
voor de

vrijwillig verzekerden
De besturen en ^Jirectie van onderstaande Ziekenfondsen delen hierbij,
met verwijzing naar de annonce van 30 december 1957, mede, door de
nog steeds stijgende uitgaven voor de verstrekkingen, genoodzaakt te
aijn, ingaande 6 juli 1958 tot premieverhoging over te gaan.
Per genoemde datum zullen de volgende premies gelden:

volledig verzekerden

onvolledige gezinnen van
beroepsmilitairen

f 2,10 per week

f 3,15 per week

onvolledig verzekerden
(zonder ziekenhuisverpleging) f 1,90 per week

De premie voor het Aanvullingsfdnds voor Ziekenhuisverzekering blijft
ongewijzigd, terwijl in de bestaande reducties geen verandering behoeft
te worden gebracht. •

ALGEMEEN ZIEKENFONDS „HAARLEM EN OMSTREKEN"
ALGEMEEN ZIEKENFONDS „ZIEKENZORG"

SPAREN

LICHTER

NUTSSPAARBANK ZANDVOORT
GROTE KROCHT 38

heeft U het
al gezien

grote krocht
zeventien

Wat een 'teit'... wat een 'teit'!
U ziet het, U proeft het, U voelt het
da's een heel andere ,teit',
da's een heel andere 'teit',
mals, lekker V & F-brood :
30 % beter dan gewoon brood !

Gebakken voor fijnproevers gebakken
voor kieskauwers, .gebakken voor iedereen,
verkrijgbaar voor iedereen, immers :

de V & F verkopers zijn
de gehele dag op pad
en ze komen practisch
huis aan huis. U behoeft
dus niets anders te
doen dan te zeggen:
Breng mij voortaan óók
V & F's kwaliteitsbrood l

kwaliteits-
brood

is altijd de
voordeligste

en de
beste

voeding!

vermaal & franken

„Delana"
badpakken
JONGENSBROEKEN ,
BADLAKENS ƒ 5,75
NAADLOZE NYLONS ƒ 1,98
POPLIN DAMES BLOUSE ƒ 3,98
HEREN SPORTHEMDEN
ZOMERSTOPFEN PER METER

Ad NOTTEN
„DE KAMPIOEN"
Haltestraat 59 - Telefoon 3398

THEATER „MONO P OLE"
Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

Première
voor Nederland

Vanaf VRIJDAG 4 t.m.
MAANDAG 7 JULI, 7 en 9.15 uur
(Twee avondvoorstellingen)

und abends
in die ft Scala

Een kleurenfilm,
die oog en oor
betovert l
GERHARD RlEDMANN
is Caterina's partner
in dit verhaal vol
muzikale en komische
verrassingen l

de beroemde
riLLER GIRLS
en hóórt het orkest
KURT EDELHAGEN
met de schlagers
„Musik lieg't in der
tuft",-„Bei dir ist
alles anders",
„Eine Nacht am
Rio Grande" en
„Spiel noch einmal
f ür mich. Ha banero!"

CATERINA VALENTE
<ifs nóóif f e voren f czs

Alle leeftijden.

Vanaf DINSDAG 8 t.m.
DONDERDAG 10 JULI, 7 en 9.15 uur

DEBORAH KERR,
DAVIDNIVEN
JEAN SEBERG

MYLENE DEMONGEOT
GEOFFREYHORNE

In Otto Preminger's

BONJOUR,
TRISTESSE

ilULIETTEGRECOWALTEdCHIARI
mtiMWriTAHUNT ROLAND CULVER JEAN KENT DAVIDOXLEY EICAANDERSEN
SCENARIO *STUUR LAURENTS MUZIEK GEORCES AURIC TECHNICOLOR*

PSODUCTIE & KEGI6 OTTO PBEMINCER CINEMASCOPE

COLUMBIA INT'L «LEASE

Toegang 18 jaar.

ZATERDAG 5, ZONDAG 6 en
WOENSDAGMIDDAG 9 JULI, 2.30 uur
SPECIALE MATINEE'S
Wij presenteren U de koningen yan de lach:
Stan Laurel en Oliver Hardy in:

Moeder wat een klap
Alle leeftijden.

WORDT VERWACHT:
„SISSI", Keizerin en Moeder

Plaatsbespreken dagelijksv van 11.30-12.30 uur.
Telefonisch onder nr. 2550.

ATTENTIE! Met ingang van heden
2 avondvoorstellingen 1 en 9.15 uur
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Redaktie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

ZANDVOORT5E COURANT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,-- per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

In twee uur door een monster-agenda
Raad zette tanden manmoedig in lijvige raadsvergadering

Een agenda van maar liefst 26 punten, een rumoerige .achtergrond' door
de geopende vensters heen en een broeiende hitte in de raadzaal
ziedaar de combinatie, die een verslaggeverghart in de keel doet kloppen!
Het viel allemaal wel een beetje mee. Mevrouw en de heren waren niet
bepaald in hun strijdlustigste stemming — de zomer was enkele uren
voor de aanvang van c'e vergadering uitgebroken — en de tot een in-
drukwekkende bundel uitgegroeide raadsvoorstellen werden lakonick
„genomen" als hindernissen waar kraak noch smaak aan was
Slechts bij een enkel punt, juist daar waar de mensen op de publieke tri-
bune en aan de perstafel het niet verwachtten, kwamen de tongen los in
een orgie van welbespraaktheid. Dat was bij het voorstel tot aankoop
van een directiewagen, alias „mobiele politiepost" t.b.v. de politie
uw politie! Even tevoren was een uitermate belangwekkend raadsvoor-
stel (het ontwerpen van een recreatieplan voor de gemeente Zandvoort
door de Heidemaatschappij) bijna gediskwalificeerd als „hamer-stuk"
als er zich — welgeteld 7 leden, gedurende vijf minuten — niet over
hadden ontfermd ' •

Nadat de voorzitter, mr. H. M. van
Fenema, de vergadering had ge-
opend, herdacht hij met enkele so-
bere woorden wijlen de heer J.Haan,
oud-directeur van het postkantoor,
die vorige maand overleden is. Voor-
zitter memoreerde de verdiensten,
welke de overledene voor de ge-
meente heeft gehad, o.a. door zijn
lidmaatschap van de Bioscoopcom-
missie en de Commissie tot wering
van schoolverzuim. De aanwezigen
herdachten hem door enkele ogen-
blikken stilte te betrachten.

Ingekomen stukken

1. Proces-verbaal van de zitting
van het centraal stembureau tot
vaststelling van de uitslag van
de op 28 mei 1958 gehouden ver-
kiezing van de leden van de
raad.

• Voor kennisgeving aangenomen.

2. Derde wijziging van de begro-
ting voor 1957 en rekening over
1957 van de „Kring Haarlem-
mermeer Noordholland 6 Be-
scherming Bevolking".
Voor kennisgeving aangenomen.

3. Voorstel tot het verlenen van
eervol ontslag — op verzoek —
aan C. M. Prenay, onderwijzer
aan de Karel Doormanschool.
Akkoord.

4. Besluit van Ged. Staten, d.d. 18
juni 1958, af d. 4, no. 174, .waar-
bij ongegrond wordt verklaard
het door G. J. Sterrenburg e.a.
ingestelde beronp tegen het
raadsbesluit van 21 jan. 1958,
waarbij aan het bestuur der
stichting voor Christelijk On-
derwijs medewerking werd ver-
leend voor 't oprichten van een
"Schoolgebouw in de "omgeving^

föad&aelz

ZONDAG 6 JULI — Vandaag niet
veel bijzonders. Ik voel me net als
in 1939, toen'kon 't ook vriezen of
dooien. De mensen hebben niet veel
zin, er is geen stemming en de zee
is te koud. Dit laatste wordt ten-
minste beweerd door de mooi-weer-
zwemmers, maar het water is lek-
ker, hoor. Probeer 't maar gerust.
Iedereen zal er van opkikkeren.
Want dat hebben ze wel nodig. Bah,
wat een doodgraversstel. Wat dat
voor een» mentaliteit is, weet
ik niet meer. Als het niet di-
rect heet weer is, zodat de
mussen van het dak vallen,
deugt het niet.
Nou ja, de zee blijft dezelfde
hoor! ,
MAANDAG 7 JULI - Er is
reden tot optimisme Er '•
schijnt weet iets van hoge •
druk aan te komen. Zeker
net als de vorige keer, toen zwenkte
het bij Zeeuws-Vlaanderen rechts
om, weer de Noordzee op. Kregen
we alleen maar motregen. Ik heb
gehoord dat 't in het dorp nogal
eens „rauw" toegaat. Vanavond
ben ik me zelf gaan overtuigen. Ja,
't is waar: en 't is niet mooi meer.

^Ik heb juffrouwen in badpak over
het Kerkplein zien banjeren. Dat
vind ik geen stijl. Ik ben maar een
gewone stoeleman, maar ik weet
heus wel wat kan en wat niet kan.
Als de politie bij mij aan het strand
er voor zorgt dat iedereen er ple-
zier kan hebben zonder zich aan an-
deren te ergeren, moet de politie in
het dorp die naakte juffertjes su-
biet terugsturen naar de- zee of ze
moeten zich aankleden. Alles op z'n
tijd en op de plaats waar 't
hoort, vindt U niet?!
DINSDAG 8 JULI — Mensen, wat
is het weer opgeknapt! Zie je wel,
nou is alle leed weer geleden. Ze
zijn opeens allemaal weer dik te-
vreden en ik heb 't weer druk. Van-
middag is het ernst geworden met
dat beroemde gebied van hogelucht-
druk. Kan me anders niet schelen
waar 't vandaan komt. Ik hoop
dat 't hier maar een poosje in de
buurt blijft.

Over badpakken gesproken: Er
kwam vanmiddag een aardig ding
in zeecostuum naar me toe. Ze was
door een kwal gebeten, zei ze. Ja,
daar hebben we wel wat voor en dat
hoort ook bij onze service, Maar

Jans zei later: „Je had toch niet zo
lang naar d'r hoeven te kijken?"
(O, die is jaloers, geen voorstelling
van!) „Nou", zei ik, „ik zie zo iets
anders liever dan een knotwilg, die
door de bliksem is getroffen".

Van de andere kant moet ik bij
Jans ook wel eens wat door de vin-
gers zien, hoor! Zij kijkt ook wel
eens langer dan nodig is naar die
slanke bruine kerels, die van die
grijze strepen door hun haar heb-

ben! Maar ik word er niet ja-
loers van, want ik weet toch
wel dat er voor mijn Jans
maar één is (Opschepper
zegt ze over mijn schouder
heen).
Er is vanmiddag een hele
school uit Biggekerke ge-
weest. Ja, dat is weer eens
wat anders. De Zeeuwse zee
ben je zo gauw op uit ge-

keken, zeggen ze, Die kinders heb-
ben 't anders wel- getroffen.

WOENSDAG 9 JULI - Als
ik 't goed begrepen heb, krijgt de
Heidemaatschappij de opdracht een
recreatieplan uit te werken. We
hebben hier niet eens een hei. Maar
als je ziet wat de heren van het
Amsterdamse Bosplan hebben ge-
maakt, kunnen ze hier gerust d'r
gang gaan. Misschien komt er iets
moois uit de bus. Laat ze asjeblieft
ook een kennel voor de honden ma-
ken, want die bezorgen me een
hoop last aan 't strand. Heus.'men-
sen, ik ben dol op honden, maar ver-
zin er wat op om ze niet mee te
hoeven nemen naar het strand. Het
wordt de laatste tijd een vieze troep.
Altijd zien ze mijn stoelen voor bo-
men aan. (Toch een Bosplan voor
de honden?)

Als de weerberichten gelijk krij-
gen, is 't na vandaag afgelopen met
de zomer. Zou je ze niet. Net doen,
of je niks in de gaten hebt. Ze zijn
er dikwijls naast, hoor.

Vanmiddag hebben twee jochies
weer een dikke oom ingegraven. De
man was helemaal overstuur en z'n
twee neefjes zaten vals te grijnzen
toen hij het halve strand uit z'n
mond, neus en ogen haalde. Tja,
je moet er wat voor over hebben als
je je familie op een dagje-uit trac-
teert.

Volgende week verder, mensen, ik
ben over m'n tax.

STOELEMAN.

van de Dr. Jac. P. Thijsseweg.
Voor kennisgeving aangenomen.

5. Verslag van de kasopneming en
de controle van de administra-
tie van het gas-, water- en bad-
bedrijf over het 2e kwartaal '58.
Voor kennisgeving aangenomen.

5. Voorstel tot inbreng in het
grondbedrijf van het perceel,
sectie C 1989.
Akkoord.

7. Voorstel tot indeling van A. -T.
van der Reijden, werkzaam bij
de bedrijven, in de rang van te-
kenaar 3e klasse.
Akkoord.

8. Voorstel tot vaststelling van de
15e en de 16e suppletoire begro-

' ting der gemeente voor het
dienstjaar 1957 en van de 5e
suppletoire begroting voor 1957
en de 2e voor 1958 voor het
grondbedrijf. •
Akkoord.

9. Besluit van Ged. Staten, d.d.
30 juni 1958, afd. 4, no. 179,
waarbij goedkeuring wordt ont-
houden aan 't raadsbesluit van
25 februari 1958, no. 7, voor zo-
ver dat, strekt tot uitbreiding
van de Wim Gertenbachschool
met 4 leslokalen.

De heer LINDEMAN was niet erg
gesticht door de wijze, waarop G.S.
de laatste tijd door de Raad aan-
genomen raadsvoorstellen op onder-
wijsgebied afkeuren. „Dit is de laat-
ste maanden aan de lopende band",
merkte spr. op en hij vroeg zich af
wat hier aan de hand is.

WETH. KERKMAN constateerde
hetzelfde als de heer Lindeman. Of-
schoon hij het niet gsosci en al ab
normaal' vond dat Ged. Staten be-
paalde raadsbesluiten niet goedkeur
ren, moest hij de heer Lindeman
volkomen gelijk geven. Hij had ech-
ter wel een vermoeden waar de
schoen wrong

VOORZITTER was van oordesl
dat er niets aan de hand was. De
samenwerking tussen hem en de in-
specteur, die G.S. advies moet uit-
brengen, was voortreffelijk, zei spr.

De heer TATES zag ook wel dat
hier iets bijzonders in het spel was
en hij stelde vast dat de huidige
moeilijkheden kwamen van de zijde
van de inspecteur voor het l o. De
verantwoordelijkheid voor de gang
van zaken bij het onderwijs wordt
wel haast de Raad uit handen ge-
nomen en overgebracht naar ge-
noemde inspecteur en G S., meende
hij.

De heer KONING wilde in beroep
bij de Kroon en vond dat de Raad
niet alles van Ged. Staten meest
slikken.

Op grond van praktische over
wegingen werd van deze suggestie
afgezien. De Raad legde zich hier-
na bij deze afwijzing neer.
10. Verzoek van de bewoners van

de flats aan het De Favauge-
plein tot het nemen van maat-
regelen tegen overlast, veroor-

• zaakt door bromfietsen, enz.
In handen gesteld van B. en W-
ter afdoening.

* /
De heer C. F. M. Robbers, arts al-
hier, werd benoemd tot gemeente-
arts.

Medewerking en kredieten:
Zonder hoofdelijke stemming gingen
de volgende raadsvoorstellen „oridei
de hamer door":
Een krediet van ƒ 2420 werd goed-
gekeurd voor de aankoop van meu-
bilair e.d. t.b.v. de WJm Gerten-
bachschool.

*
De gevraagde medewerking tot de
aankoop van leermiddelen en school-
behoeften t.bv. de op l septembei
a.s. te openen chr. ulo-school, werc
goedgekeurd.

*
Idem voor aanschaffing meubilair
en leermiddelen t.b.v. de Maria-
school.

*
Idem voor het aanbrengen van be-
plantingen en het inrichten van een
zandbak bij de Wilhelmina-kleuter-
school.

(Het inrichten van een zandbak
bij de lagere school (Wilhelmina-
school) werd op voorstel van het
college afgewezen).

*
Medewerking werd verleend aan het
bestuur van de Vereniging tot stich-
ting en instandhouding van christe-

ijke scholen (op Hervormde grond-
slag) voor de aanschaffing van een
filmprojector en voor de aankoop
van materiaal vooi- het vak handen-
arbeid t.b.v. de Wilhelminaschool.

*
Eenzelfde verzoek van hetzelfde be-
stuur voor de aanschaffing van
leermiddelen voor de Wilhelmina-
school, werd eveneens ingewilligd.

*
Idem t.b.v. de JulianaschooH leer-
middelen).

Ned. Heidemaatschappij krijgt op-
dracht tot Het ontwerpen van ccn
recreatieplan
Wel instemming, maar weinig
'.nthousiasme

De heer TATES zei verheugd te zijn
met dit voorstel. De gemeente zal
steeds naar nieuwe recreatieruimten
moeten zoeken, aldus spr. en deze
zal steeds moeilijker te vinden zijn.
De woningbouw is uiteraard een
grote „slok-op" van deze ruimte.
Spr. veronderstelde wel dat het plan
van de Heidemaatschappij zich zou
bewegen op het natuurtechnische
vlak.

De heer SLEGERS zei dat de
Raad meestal niet al te veel invloed
meer kan uitoefenen op een bepaald
plan, wanneer dit eenmaal is inge-
diend. Daarom verzocht hij het col-
lege te willen bevorderen dat dil-
maal een werkwijze zou worden toe-
gepast, waarbij de Raad nog een
woordje kan meespreken.

De heer VAN KUYK achtte dit
voorstel goed voorbereid en hij vond
het een goed teken dat het college
van mening is dat de samenstellers
van het plan dienen samen te wer-
ken met deskundigen op het gebied
van de stedebouwkunde en dat reke-
ning zal worden gehouden met rap-
porten en geschriften op dit gebied,
o.a. het rapport-De Vooys.

De heer KONING hoopte dat de
ontwerpers van dit recreatieplan
niet in botsing zouden komen met
de bouwers, die ook ruimte nodig
hebben! Hij zou een contact tussen
beiden op zo ruim mogelijke schaal
ten zeerste toejuichen.

•WETH. VAN DER WERFF zei
dit voorstel zeer toe te juichen. „Er
is hier in Zandvoorb nagenoeg niets"
meende spr. en hij achtte de aanwe-
zigheid van cabarets en dancings
voor een goede recreatie beslist on-
voldoende. Hij was er wel niet direct
tegen, maar hij zou toch wel graag
iets anders willen zien. En hier krij-
gen de deskundigen, die zeer zeker
studie zullen maken van de behoef-
ten van Zandvoort, een kans.

De heer BREURE wilde gaarne
horen of de samenstellers wel ter
dege rekening zullen houden met
een bepaalde suggestie in het rap-
port-De Vooys, waarin gewezen
wordt op de speciale eigenschappen
en de verschillen in bouwstijl, t!ie
woningen aan de kust moeten heb-
ben.

WETH. KERKMAN zei dat hier
weliswaar suggesties zijn gegeven,
maar men dient bij de woningbouw
toch in de eerste plaats rekening te
houden met de bestaande "oouwver-
ordening.

Het voorstel (gevraagd kre.iiet
ƒ 4000) werd hierna zonder hoofde-
lijke stemming aangenomen.

Wat
was het fraaie weer tijdens de-

se raadsvergadering. Het trof ons
zelfs pijnlijk, want mooie zomer-
avonden schijnen schaars te wordt-n
in 1958. En mevrouw en de tieren
horen we nog wel eens! W.

na de eerste discussie „ronde"
over het voorstel betreffende de
aankoop van een mobiele politiepost
was, dat de stand voor de voorzitter
een ongunstig beeld te zien gaf —
ii/a tegen 13ij„. De raad voelde
weinig voor deze uitgaaf, maar wilde
voor zij tot een besluit kwam de
visie van mr. van Fenema, ver-
nemen. De voorzitter heeft die uit-
daging aanvaard en de handschoen
die de Raad hem toewierp opgeno-
men. In een uitvoerig pleidooi schet-
ste hij de noodzaak van de gevraag-
de post door te suggereren, dat drie
van dergelijke wagens eigenlijk nog
te weinig was voor de badplaats.
De raadsleden zaten wel erg los in
het zadel van hun mening en lieten
zich zonder verder tegenstribbelen
van hun paard werpen.

Slechts vier bleven overeind 'maai'
toen was de wagen er al door mei
de stemmen van elf overtroefde
raadsleden. B.

was, dat de gemeenteraad j.l.
dinsdag nauwelijks reageerde op het
besluit van het college van Ged. Sta-
ten zijn goedkeuring te onthouden
aan het in het begin van dit jaar
genomen raadsbesluit de Wim Ger-
tenbachschool voor o.u.l.o. met vier
lokalen uit te breiden.

De oorzaken van deze matheid
kunnen niet worden toegeschreven
aan de zomerse temperaturen bin-
nen de raadszaal of de lange raads-
agenda. De achtergronden van de
lauwheid van mevrouw en de heren
moet men elders zoeken. De raad
schrikt er echter kennelijk voor te-
rug- om deze aan de oppervlakte Ie
brengen. Set blijft bij vage toespe-
lingen en aanduidingen in de rich-
ting van het scholenbouwbeleid van
de adviserende onderwijs-autoritei-
ten en het college van G.S.

De wethouder van onderwijs zei
dinsdag dat hij een vermoeden koes-
tert omtrent de gang van zaken bij
de beslissingen, maar dit niet kan
uitspreken in de raad omdat het
slechts een veronderstelling is.

Maar wanneer bewijzen niet voor-
handen zijn kunnen veronderstel-
lingen vaak goede diensten bewijzen
en een begin van klaarheid brengen.
De impasse waarin de gemeente ten
opzichte van de scholenbouw is ko-
men te verkeren wettigen het open-
baar maken van de oorzaken, selfs
wanneer deze „slechts" op veron-
derstellingen berusten. Het lijkt
thans nog de enige mogelijkheid de
troebele sfeer die rond deze zaken
hangt te doorbreken en te zuiveren.
Een sfeer waarvan het onderwijs in
Zandvoort langzamerhand de dupe
dreigt te worden. P-

Overwinning op immigranten
Zandvoortmeeuwen-Holland Sporting Club 7-1

Onder buitengewoon gunstige weersomstandigheden werd woensdag-
avond een voetbalwedstrijd gespeeld tussen het eerste elftal van Zand-
voortmeeuwen en „Holland Sporting Club" uit New Tork. Laatstge-
noemd elftal bestond voornamelijk uit Nederlandse spelers, die in Ame-
rika hun tweede vaderland hebben gevonden.

Do belangstelling voor deze ontmoe-
ting was zeer groot. Op de tribune
was geen plaatsje meer te bemach-
tigen. De „Holland Sporting Club"
had reeds een 6-2 overwinning op
„Wilhelmina Vooruit" behaald en
tegen 't Gooi met 2-2 gelijk ge-
speeld, zodat op een spannende ont-
moeting gerekend mocht worden.
Het is echter anders gelopen. Zand-
voortmeeuwen kwam met een nieu-
we midvoor, Rooselaar, en een links-
binnen, Heine, in het veld. De laat-
ste bleek een aanwinst te zijn. Over
de capaciteiten van Rooselaar kan
men nog niet veel zeggen, aangezien
deze speler na een kwartier wegens
een knieblessure door Jb. Koper
moest worden vervangen.

De thuisclub bleek vanaf het be-
gin veel sterker te zijn. Reeds na
drie minuten wist Jan Visser met
een kopbal doelman Urbach te om-
spelen. 1-0.

Een grove verdedigingsfout van
H.S.C, had tot gevolg dat Rooselaar

uit vrije positie na een voorzet van
Castien, het tweede doelpunt maak-
te. Jan Visser zorgde een kwartier
voor rust voor. het derde doelpunt.
Het tempo zakte hierna snel door
de zomerse temperaturen.

In de tweede helft hetzelfde spel-
beeld. Na zeven minuten wist Hein-
ne uit een fraaie voorzet van Cas-
tien de stand op 4-0 te brengen en
twee minuten later volgde weer een
doelpunt uit een keurige kopbal van
Jan Visser. Kort hierna wist de-
zelfde speler met een hard schot
van verre afstand Urbach voor de
zesde maal te passeren. Het zevende
doelpunt kwam van de voet van
Gerlach Halderman.

Zandvoortmeeuwen ging „show"
spelen, waardoor de buitenlandse
Nederlanders zo nu en dan een uit-
val konden ondernemen. De hard-
werkende linksbuiten Vos uit Am-
sterdam wist tegen het einde van
de ontmoeting met een fraaie om-
haal de eer te redden. J.G.B.



Mensen en zaken
Waar ligt de verantwoordelijkheid?

Tijdens de debatten over de „mo-
biele politiepost", welke dinsdag-
avond j.l. in de gemeenteraadsver-
gadering werden gehouden, is het
duidelijk gebleken dat alles, wat de
politie en het politiebeleid aangaat,
de levendige belangstelling heeft
van de gehele Raad.'

De Korpschef heeft gepleit — en
niet vruchteloos! — voor de aan-
schaffing van een „z.g. „directie-
wagen" ten behoeve van de politie.
De redaktie van het desbetreffende
raadsvoorstel is zodanig, dat men
de indruk krijgt dat het College in
de eerste plaats heeft gedacht aan
het circuit, waar genoemde post
goede diensten zou kunnen bewij-
zen. In de aanvang van de bespre-
kingen over dit voorstel werd dan
ook de nadruk gelegd op de circuit-
evenementen, waarbij de raadsleden
in 't algemeen nogal sceptisch te-
genover de „dringende noodzaak"
stonden.

Eerst nadat de burgemeester in
een vloeiend betoog andere „wape-
nen" in het veld bracht — het ont-
breken van een politiepost in de
buurtschap Bentveld en plan Noord
en de verontrustende criminaliteit
op het gebied van de zedelijkheid
in de zuidelijke duinen — gaf de
Raad zich gewonnen. Er werd toen
nog alleen maar gesproken over de
wijze waarop: een nieuwe directie-
wagen of leentjebuur spelen bij Pu-
blieke Werken voor één of meer
schaftwagens.

De door de burgemeester gehan-
teerde argumenten (het groot aan-
tal inbraken te Bentveld en de
schendingen van de openbare orde
in het zuidelijk duinterrein) noopten
echter geen enkel raadslid de op-
merking te maken dat hier vèrstrek-
kender euvelen in het geding waren,
die niet zo maar zijn op te lossen
met de stationnering van 'n directie-
wagen, ook al bevindt zich daar po-
litie in

Het pleidooi van de burgemeester
heeft de aandacht gevestigd op Iets
anders dan de dringende wenselijk-
heid van een mobiele politiepost op_
het circuit. Maar men zou zich kun-
nen afvragen of dit op zichzelf voor-
treffelijke pleidooi niet veel eerder
zou passen in een raadsvoorstel be-
treffende de taak van de politie en
de uitoefening daarvan in een groei-
ende gemeente. Rondweg gezegd
kan men thans — op aandrang van
verontruste raadsleden en andere in-
woners — een raadsvoorstel ver-
v/achten dat het terugkeren van de
politiepost te Bentveld en een in-
richten van nieuwe posten in Noord
en Zuid naar voren brengt en be-
pleit.

Als het dan zo gesteld is in onze
gemeente dat de misdadigheid zich
in stijgende lijn beweegt, juist door
het ontbreken van politiesurveillan-
ce in de „gevarenzones", dan helpt
geen directiewagen en zelfs geen
drie schaftwagens. Dan moeten deze
dingen onder de ogen worden gezien
en dan moet er gehandeld worden in
overeenstemming met de ernst der
feiten.

Met betrekking tot de gesignaleer-
de toestanden in hét zuidelijk duin-
gebied kan de Raad zich niet ont-
trekken aan zijn verantwoordelijk-
heid ten opzichte van de geestelijke
volksgezondheid.

En het is geenszins gewaagd te
zeggen dat de veiligheid onzer kin-
deren prevaleert boven die op het
circuit. " MOMUS.

Afscheid van leerkrachten
Op l september zullen drie onder-

wijzeressen, de dames Hoogland,
Koopmans en Schaafsma-Bos, wc-
gens huwelijk de Julianaschool gaan
verlaten.
Maandag 14 juli bestaat gelegenheid
voor ouders en verzorgers der leer-
lingen om van de onderwijzeressen
afscheid te nemen in het schoolge-
bouw aan de Brederodestraat van
half acht tot negen uur.

Opening verzorgingstehuis
De burgemeester van Haarlem,

mr. O. P. F. M. Cremers, zal het ge-
bouw van de Clara-stichting, dat
enige tijd geleden is ingeric'it voor
de opname en verzorging van gees-
telijk gestoorde bejaarden uit zijn
gemeente, op vrijdag a.s. officieel in
gebruik stellen.

Inbraak in school
In de nacht van woensdag op don-
derdag is ingebroken in de dr. Al-
bert Plesmanschool aan de A. J. v.d.
Moolenstraat.

Door het inslaan van een ruit
kwam men het gebouw binnen. En-
kele busjes met geld, ter waarde
van ongeveer 20 gulden, werden
meegenomen. In verband met het
politieonderzoek kregen de kinderen
donderdagochtend vrijaf.

Val tijdens hardlopen
Een tien-jarig meisje, wonende aan
de Haarlemmerstraat, kwam tijdens
het hardlopen* op de schuin aflopen-
de duinweg nabij de Poststrant i o
ongelukkig te vallen, dat zij een
hoofdwonde opliep en een pols brak.
Met de ziekenauto werd het meisje
door de. politie naar het Sint Elisa-
beth Gasthuis in Haarlem overge-
bracht.

Politie vroeg mobiele post
Onwillige raad na pleidooi van voorzitter overstag

Het verzoek van de korpschef van politie aan de voorzitter van het
College gericht, om een mobiele politiepost onder te brengen in een
„directiewagen" heeft nogal wat tongen los gemaakt in de Raad, die
na aanvankelijke tegenstand zwichtte voor de argumenten van de bur-
gemeester.

De heer TATES uitte zijn ver-
wondering over het feit dat het Col-
lege, tegen het advies van de finan-
tiële commissie in, dit voorstel toch
in de Raad bracht. Spr. zag liever
dat de tenten, die men tot dusverre
voor 't onderbrengen van de politie
(b.v. op het circuit) gebruikte, wer-
den gehandhaafd. Hij achtte deze
gevraagde directiewagen (ƒ 3900,-)
niet dringend noodzakelijk.

De heer GOSEN had dit voorstel
ook niet verwacht en hij had speci-
aal bedenkingen tegen de kosten,
omdat hij er aan twijfelde dat deze
geheel of gedeeltelijk zouden wor-
den vergoed door het/Rijk. Het Rijk
is nog steeds ten achter met de ver-
goeding van de politiekosten. Is de-
ze wagen nu bedoeld voor het cir-
cuit of voor de politie? vroeg spr.,
die de gebezigde argumenten (de
bodemgesteldheid van het strand er
zelfs bijgehaald! merkte hij op) niet
overtuigend vond.

Als de wagen hoofdzakelijk op
het circuit zal worden gebruikt, dan
zou Touring Zandvoort ook dienen
bij te dragen in de kosten.

De heer LINDEMAN achtte de
wagen in 't geheel niet noodzakelijk.
Er is gezegd, aldus spr. — dat de
tenten, waarin de politie werd on-
dergebracht, 's zomers te warm zijn.
Maar is er soms in deze directiewa-
gen een frigidaire aanwezig?!

WETH. KERKMAN zei zijn
stem in het College te hebben woi-
behouden. Hij had echter gswozen.
op de mogelijkheid van net gebruik
van een schaftwagen van Publieke
Werken.

WETH. v.d. WERFP zei voor
het voorstel te zijn. Hij vond dat de
heer Gosen er allerlei niet ter zake
dienende dingen bijgehaald had.

De heer VAN KUIJK vond dit
stuk niet goed voorbereid. De wagen
wordt blijkbaar niet alleen op het
circuit gebruikt, aldus spr., maar op
drukke dagen is het buiten het cir-
cuit ook druk. Misschien zijn er dan
zelfs wel méér nodig! Spr. wees op
de opheffing van de politiepost (ver-
scheidene jaren geleden) en hij acht-
te het niet dringend noodzakelijk
dat nu deze wagen ook in Bentveld
gaat „opereren". De politie beschikt
momenteel over snelle, voertuigen
om — zo nodig — spoedig in Bent-
veld te zijn. , **

De heer KONING kon zich ver-
enigen met de suggestie, die weth.
Kerkman had gegeven.

Mevr. MOL-v. BELLEN zei in
de commissie van bijstand niet te-
gen het voorstel te zijn geweest. Nu
was ze het wel, omdat zij het eens
was met de zienswijze van weth.
Kerkman.

De heer BREURE zei in het-
zelfde schuitje te zitten als mevr.
Mol-v. Bellen. Ook hij was dus voor
het gebruik van een der schaftwa-
gens van Publieke Werken.

VOORZITTER zei verbaasd te
zijn dat dit voorstel zo'n tegenstand
ontmoette. Een rekensommetje laat
zien dat dit voorstel een goedkopere
werkwijze inhoudt. Het opzetten
van één tent kost ƒ 50,— per keer.
,In een jaar of 7, hoogstens 8, zou
het bedrag (ƒ 3900,—) er uit ge-
haald zijn. Spr. vervolgde met de
opmerking dat in het dorp gezegd
wordt dat de burgemeester deze mo-
biele post wenst, maar 'dat de Raad
er niet mee accoord gaat. Spr.
noemde dit onzin. De voorstelling
alsof de politie mijn politie is, zeide
Voorzitter, is niet redelijk. De poli-
tie is evenzeer mo politie! De tegen-
stand van sommige raadsleden richt
zich voornamelijk op het feit dat de
financiële commissie een negatief
advies heeft uitgebracht. Maar dit
belet toch immers het College niet
een dergelijk voorstel in de Raad te
brengen? Spr. had voorlopig van
een functionaris van hel Min. van
Binnenlandse Zaken de mondelinge
toezegging i.z. vergoeding der kos-
ten ontvangen. Het stond voor hem
vast dat de schriftelijke bevestiging
spoedig zal volgen. Dat de wagen
alleen bij circuit-evenementen zou
gebruikt worden, ontkende spr. Na-
tuurlijk wel bij grote wedstrijden.
Dat Touring Zandvoort ingescha-
keld zou kunnen worden bij het op-
brengen van de kosten, vond spr.
onlogisch. Als de begroting van
Touring Zandvoort niet sluitend is,
moet de gemeente bijspringen!

Over de bestemming van de voor-
gestelde wagen zeide spr. dat deze
natuurlijk ook 's winters zal vvor-
den gebruikt. Hij memoreerde de
opheffing van de politiepost Bent-
veld, maar de laatste tijd wordt
daar een onrustbarend aantal inbra-
ken gesignaleerd. De stationnering
van een mobiele post — juist in
Bentveld — zou een preventieve uit-
werking hebben. Er is door verschil-
lende inwoners van Bentveld om
meer politie-surveillance gevraagd,
maar de aanwezigheid op gezette-
én niet van te voren bekend ge-
maakte tijden van een „politiesta-

^®1" *geneesmiddel
Mijnhardt's Zenuwtabletten

tion" achtte spr. doeltreffender.
De suggestie van Weth. Kerkman

i.z. de schaftwagen (s) van Publieke
Werken, leek niet practisch uit-
voerbaar. In deze wagens zit altijd
een hoeveelheid materieel, dat ten
gerieve van de politie dan keer op
keer moet uitgeruimd worden. Ook
zal in deze wagens het monteren
van de mobilofoon-installatie op be-
zwaren stuiten.

Het gebruik van tenten op het cir-
cuit vond spr. op den langen duur
niet doenlijk en niet in overeenstem-
ming met het peil, waarop het cir-
cuit moet worden gebracht.

Een ander punt, waar men de wa-
gen zou kunnen stationneren, noem-
de spr. de zuidelijke duinen, waar de
immoraliteit hand over hand toe-
neemt. „Het begint me daar te ver-
velen", zei de Voorzitter letterlijk
De daar surveillerende bereden poli-
tie rapporteert herhaaldelijk exces-
sen op zedelijk gebied. Het weten
dat daar op onverwachtte ogenblik-
ken politie aanwezig is, zal ook hier
preventief werken.

De heer LINDEMAN 7,ei dat de
Voorzitter zoveel „werk" voor deze
mobiele politiepost had opgesomd,
dat hij dacht aan de mogelijkheid
om zelfs meer dan één wagen ^an
Publieke Werken te laten gebrui-
ken!

WETH. v.d. WERFF bleef in het
gebruik van een dergelijke wagen
(P.W.) bezwaar zien. Het is niet
doenlijk de ene dienst het materiaal

van de andere dienst te laten gt-
bruiken.

De heer BREURE was door het
pleidooi van de Voorzitter overtuigd.
De onzuivere toestanden in de zuiclo-
lijke duinen dienden — naar spr.'
oordeel — bestreden te worden en
wat Bentveld aangaat, merkte hij
op, zou hij niet graag zien dat door
onvoldoende politie aanwezigheid
twee eminente raadsleden hst ge-
vaar zouden lopen gekidnapt te wor-
den!

De heer TATES bleef volhouden
dat de wijze, waarop dit voorstel in
de Raad was gekomen, niet juist
was. Hij voelde veel voor de sugges-
tie van weth. Kerkman. Al was 't
alleen maar om 't deze zomer te pro-
beren. Hij begreep overigens heel
goed dat de korpschef niet ,zo maai-'
een mobiele post aanvraagt. Daar
is natuurlijk reden voor. Maar als
de wagen bijvoorbeeld op het cir-
cuit nodig is, kan hij niet in Ben'.
veld of in Zuid staan Spr, acht-
te het verstandig te beginnen mot
één of meer wagens van Publieke
Werken.

De heer KONING dacht er ook zo
over. Politie is overal nodig, zei hij
en dus hebben we eigenlijk drie wa-
gens nodig!

De heer v. KUIJK deelde mede
dat ook hij thans overtuigd was
door de woorden van de Voorzitter.

De heer GOSEN gaf zich even-
eens gewonnen.

De heer SLEGERS vond uit prac-
tische overwegingen dat de wa-
gen(s) van Publieke Werken niet te
gebruiken waren door de politie. Het
voortdurend „changeren" levert on-
overkomenlijke bezwaren op on dit
zou hogere kosten met zich oren-
gen dan het opstellen van een tent.

VOORZITTER beaamde dit ten
volle.

Hij bracht het voorstel hisrna in
stemming. Het werd een royale tri-
omf voor de korpschef en de
Voorzitter!! (11-4). Tegen waren de
heren Kerkman, Koning, Lindeman
en L. J v.d. Werff.

Aan de lopende band

Leerkrachten en kredieten
voor het onderwijs

(„aan de lopende
onderwijssector be-

Raadsbesluiten
band") in de
noemingen
Tot onderwijzer aan de Karel Door-
manschool werd benoemd de heer J.
H. Holt te Hattum.

*
Tot onderwijzer aan de Hannie
Schaftschool werd benoemd de heer
D. Sijpestijn te Haarlem.

*
Tot onderwijzer aan de Wim Ger-
tenbachschool werd benoemd de heer
C. M. J. Sinke te Amsterdam.

*
Tot derde vakleerkracht in de licha-
melijke oefening bij het o.l.o. in
Zandvoort werd benoemd de
Th. de Boer te Schalkhaar.

heer

Van alles wat onder de hamer door!
De Algemene Politieverordening
werd voor de 7e maal gewijzigd in
de artikelen betreffende kinderbe-
waarplaatsen, kinderpensions, ver-
aorgings- en verpleeghuizen. Dit,
om een zekere coördinatie inzake
dergelijke inrichtingen in de omlig-
gende gemeenten te bereiken.

*
Van de gebrs. E. en T. Koper te En-
schedé werd een perceel grond van
ruim 1900 m2 achter theater Mo-
iiopele aangekocht voor de realise-
ring \ran het recreatiecentrum aan
de kop van de Zeestraat. Benodigd
krediet ƒ 21.500.

*
Aan het P.E.N, van Noordholland
werd een perceeltje grond nabij de
kabelloods verkocht (186 m2 a ƒ 5
per m2.)

*
Een zevental personeelsleden -/an de
Bedrijven en Publieke werken was
aan promotie toe. Daarom stelden
b. en w. voor deze zeven heren te
bevorderen met terugwerkende
kracht (l jan. 1958). Enkele raads-
leden wilden echter nog spreken
over eventuele kansen van hen, die
niet op de lijst van de autoriteiten
stonden. Naar het oordeel van de
voorzitter zou dit echter de bespre-
kingen in een al te persoonlijk vlak
trekken, waartoe een openbare
raadsvergadering minder geschikt
is. Hij stelde voor dit voorstel in
besloten zitting te behandelen. De
Raad ging hiermede akkoord.

Eenzelfde, „lot" onderging het voor-
stel tot wijziging van de begroting
1958 van de gemeentelijke instelling
voor Maatschappelijk Hulpbetoon in
verband met de kosten (ƒ 8000,—)
voor het onderbrengen van twee ge-
zinnen, aan wie geen passende wo-
ning kon worden toegewezen, in een
pension.

Verschillende leden (Lindeman,
Tates, Gosen en Diemer) wilden
hier meer van weten. Ook dit voor-
stel ging naar de besloten zitting.

*
Onder dankzegging van mevr. MOL-
VAN BELLEN voor de bemoeiingen
van het college, werd een krediet
toegestaan van ƒ 7500 voor het doen
houden van een bevolkingsonder-
zoek naar de aanwezigheid van tbc.
Dit onderzoek zal gehouden worden
van 3 t.m. 22 november 1958.

Tot lid van de raad in de komende
periode werden toegelaten — na
onderzoek van de geloofsbrieven —
de dames mevr. A. Mol-van Bellen
en mevr. C. Stemler-Tjaden (nieuw
lid) en de heren: L. J. Breure, F.
W. Diemer, J. W. Gosen, H. F. Ho-
se (nieuw lid), A. Kerkman, J. Ko-
ning, P. G. van Kuyk, J. L. C. Lin-
detoan, C. Paap, D. Petrovic (nieuw
lid), C. Slegers, G. Tates en W. van
der Werff.

Aanbesteding
Woensdagochtend had ten raadhuize
een aanbesteding plaats voor de
bouw van een rust- en vacantlete-
huis voor rekening van de Bond van
gemeente-ambtenaren in de Mr. P.
J. Troelstrastraat.
Er kwamen 22 biljetten binnen. De
laagste inschrijving was van de fir-
ma Nijman en zoon' te Hillegom
voor een bedrag van ƒ 244.450,-. en
de hoogste inschrijving van de fir-
ma H. F. Betke te Haarlem voor
een bedrag van ƒ 310.000,-. De be-
groting was vastgesteld op een be-
drag' van ƒ 258.000. De gunning
werd aangehouden.

FAMILIEBERICHTEN

Dankbetuiging
Ondergetekende brengt bij deze zijn
grote dank voor het genoten ver-
trouwen ondervonden gedurende
ruim 50 jaar als kapper en sigaren-
winkelier.

Achtend,
M. W. van Orden

Voorzitter ging heen
In aanwezigheid van de ere-voorzit-
ter, burgemeester Van Fenema en
echtgenote, nam het bestuur van de
Oranjevereniging vrijdagavond j.l.
in intieme kring afscheid van de
scheidende voorzitter, de heer A.
Mabelis.

Namens het bestuur schetste de
vice-voorzitter, ds. J. van der Mije,
de persoon van de heer Mabelis in
zijn leiding van de Oranjevereniging
al.s stijlvol en vriendelijk. Ook me-
vrouw Mabelis werd in deze hulde
betrokken. Aan de scheidende voor-
zitter werd vervolgens namens de
Oranjevereniging een vulpen aan-
geboden, terwijl mevr. Hennis-Dor-
reboom met een enkel woord mevr.
Mabelis bloemen aanbood.

In een geestige speech nam bur-
gemeester Vari Fenema, als erevoor-
zitter, afscheid van de heer Mabelis.
Hij memoreerde de vele activiteiten,
onder diens leiding door de Oranje-
vereniging ontplpoid. Met de beste
wensen voor de' toekomst voor dé
heer Mabalis en diens gezin én voor
de Zandvoortse Oranjevereniging,
besloot, mr. van Fenema zijn rede.

De heer Mabelis dankte de spre-
kers voor hun hartelijke woorden.
Hij legde er de nadruk op dat het
werk van het bestuur altijd „team-
work is geweest. Hij besloot met de
beste wensen voor de Oranjevereni-
ging eu voor de badplaats.

Nog lange tijd bleef men daarna
gezellig bijeen in de restauranLzaal
van „Zomerlust".

Het bestuur van de Oranjevereni-
ging is thans als volgt samenge-
steld: ds. J. van der Mije, voorzit-
ter; dr. L. J. Breure, vice-voorzitter;
mevr. • S. Hennis-Dorreboom, secre-
taresse; de heer W. Blok, penning-
meester. Voorts de heren F. W. Die-
mer, A. Dorsman en dr. C. F. M.
Robbers, leden.

Geslaagd voor examen
Aan de Hogere Technische school

te Amsterdam aan de Dongestraat
slaagde voor het eindexamen- Me-
chanische Technologie onze plaats-
genoot, de heer J. Bruijnzeel.

*
De heer Th. C. Rees slaagde deze
week voor het diploma brandwacht
2e klasse.

\ *Aan het r.k. lyceum „Sancta Maria"
te Haarlem is voor het eindexamen
middelbare meisjesschool geslaagd
mej. Petra van Kemenade te Zand-
voort.

*
Voor het examen aan de v.g.l.o.-

school „Gerardus Majella" te Haar-
lem, slaagden de jongedames Laeti-
tia van Kemenade en Dineke Poster
beiden uit Zandvoort.

Voor het toelatingsexamen Christ.
Lyceum te Haarlem slaagden Mar-
ten Tilstra, Herman Spolders en
Irene Brink, leerlingen van de Wil-
helminaschool.

*
Voor het eindexamen Chr. Lyceum
te Haarlem afd. Middelbare meisjes-
school slaagden Ellen Kolkman,
Marjan Kuyper en Frouke de Ru.
Allen te Zandvoort.

KOELKASTEN
Alle maten en merken

BOSCH koelkast 125 l, thans ƒ 795; tafelmodel ƒ 735,- met diepvries-
ruimte en groentelade.

Wilt U diverse merken zien. Wij brengen U gratis uit en thuis naar
onze toonkamers in Haarlem of Amsterdam. Komt U eens kijken ?
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg, de betaling met U.

Aangesloten bij het Kepnemer RADIO TELEVISIE SPECIALIST
Financieringsinstituut. M| 'Wf

Erkend Philips servicedealer f • XI•
voor radio en televisie. Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Profiteert mede van onze

bizondere
in

DAMES JAPONNEN
De nieuwste modellen voor halve prijzen en minder

f 9,75 - f 12,50 - f 14,25 - f 15,75
f 18,75 - f 19,75 - f 22,50 en f 24,75 ™ alle maten.
Hoe vlugger U er bij bent, hoe beter!

Neemt eens een kijkje in onze geweldige B AD-COLLECTIE!
TWEKA, HEINZELMANN, CATALINA, MARINO DEL

MAO, ROSE MARY REID, STURKA, DELANA, enz.

MODEsMAGA'ZIJN

„DE WAAG"
HALTESTRAIA.T 40 TEL. 2087

STEEDS EEN STAP VOOR!



EN TELEVISIE
Grote keuze PHILIPS draagbare radio's

PHILIPS
ERRES
SCH&UB LORENZ
BLAUPUNKT

In onze nieuwe showroom tonen wij U het allernieuwste

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN 1. KEUR

Electro-radio-technisch bureau
BURGEM.
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

BALLET
BALLETLESSEN - ZANDVOORT

vanaf l september
Dames- kinder- en kleuterclubs door

Kennemer
Dans-' en Balletstudio

o.l.v.' G. en M. Tschernoff - J. L. Zielstra.
Nadere aankondiging eind augustus

Haarlem, Wagenweg 208, telef. 18888

Autorijschool „Laurens"
leidt U op in zo vlug mogelijke tijd. Les ƒ 6,- per uur.

Aanmelden: Zandvoortselaan 25
Telefoon 3556

Ontdek zélf
de schoonheid,

Ontdek zélf welk een plezier de schoonheid van de
Luxaflex jaloezieën U elke dag opnieuw biedt.
De speciaal geharde Luxaflex Thermofort lamellen
behouden de jaren door hun veerkracht. Dé afwasbare
plastic banden rekken en krimpen niet.

aluminium
jaloezieën

* weren 's zomers de warmte en 's winters de kou
* talloze decoratieve kleurencombinaties

Vraag ons de gratis brochure ot een demonstratie

NIEUWE KLEUREN - NIEUWE PRIJZEN

Voor Zandvoort: ,

T. DE VALK
VAN KINSBERGENSTRAAT 11, tel. 2962

ABONNEERT U
op de

ZANDVOORTSE
COURANT

ROEPERS
C. A. L. Janssen

internist, Marine hospitaal
Overveen.

Praktijk hervat

Dr J. Reurink
Afwezig

13 juli—3 aug.
Waarn. de doktoren Kroon,
Tjakkes, Ulrici en Flierin-
ga.

Net gezin, 3 a 4 personen,
dicht bij bos en hei, zoekt
WONINGRUIL l a 2 wek.
in aug. D. Jansen, Cronjé-
weg 12, Oostertaeek.

Voor gez. best. uit 3 gr.
pers. en 3 kind. gezocht
KAMERS 4- bedden met
gebr. v. keuk. v. 2 aug.—
10 aug. Gaarne prijs. J.
Kwanten, Nassaulaan 31,
Groningen.

Te huur te Zandvoort goed
inger. LANDHUISJE van
l okt. '58-1 okt. '59 v.
besch. echtp. Er. nr. 5201
bur. Zandv. Crt.

GEVR. NETTE JONGEN
of BROODBEZORGER.
A. v.d. Mije, Willemstr. 29

NET MEISJE of VROUW
GEVR. voor de afwas.
Tent la, Zuid.

Gevr. v. aug. ASSISTENTE
huisvr. alleen ochtenduren.
(Dienstb. aanw.) Bredero-
destraat 87.

Voor dir. gevr. 2 dg p.w.
flinke WERKSTER v. 9-1
u. ƒ 1,50 p.u. Thorbecke-
straat 37, tel. 2904.

Gevr. voor aug. 3x p.w.
WERKSTER. .(Dienstbode
aanw.) Brederodestraat 87

Gevr. FLINKE HULP i.d.
huish. v. 8-5 u. of v.d.e.n.
in n... bungalow m. oliest.
KI. gez. m. 2 schoolg. kind.
Br. nr. 5206 bur. Z.Crt.

MEISJE of JUFFR. gevr.
in Chocolaterie en t voor
lichte huish. bezigh.
Telef. 2412.

JONGEN GEVR. boven 18
jaar als hulp in IJstaedrijf
Petrovitch, Kerkstraat 8.

Dame vraagt WERK na 4
uur, onversch. wat. Br. nr.
5203 bur. Z. Crt.

Erkende
AUTORIJSCHOOL „Z&NDVOORT"

' Autorijles
Verhuur van Opeis Rekord

zonder chauffeur
THORBECKESTRAAT
Telefoon 3283

17

Geen vacantie voor kwaliteit!
Elk lekker mals V & F-brood zal het U
bewijzen : bij Vermaat & Franken is de
kwaliteit niét met vacantie !
V & F's kwaliteitsbrood blijft wat het is :

30 % beter dan gewoon brood!

Het is gedurende de bakkersvacanties
(van 14 juli t/m 9 augustus) verkrijgbaar

- bij alle V & F-winkels en bij de
V & F-wagens op de standplaatsen.

Dat zijn dus de vacantie-verblijven van
koning „KWALITEIT" daar ligt het voor
U klaar, dat puikbeste V & F kwaliteitsbrood !

vermaat
&

franken

kwaliteitsbakkerijen

kwaliteitsbrood is altijd
de voordeligste en
beste voeding!

Dame b.z.a. bijv. als HUIS
HOUDSTER of hulp i.d.
huish. in kl. gez. of bij hr
of dame alleen. Br. nr.5205
bur. Zandv. Courant.

2 Scholieren, 16 en 17 jaar,
zoeken WERKZAAMHE-
DEN tijd. hun vac. Br. nr.
5202 bur. Zandv. Crt.

Te koop gevr. eenv. HUIS
v. inw. v. Zandv. Direct of
sp. te betr. Ev. woningruil
m. A'dam. Br. 5204 Z. Crt.

Aangeb. wegens vertrek:
T.V.-ANTENNE, pr. ont-
vangst en HERENRIJ-
WIEL (kl. mod.) v. Veen,
Helmersstraat 2, tel. 2865.

Te koop: 2 pers. LEDI-
KANT m. matr. (binnen-
vering). Just. v. Maurik-
straat 9, Haarlem-Oost.

Z.g.a.n. BROMFIETS te
koop. ƒ 150. Kostverloren-
straat 18.

HERENRIJWIEL t.o.v. ge-
vraagd. Tel. 2981.

TE KOOP: wegens vertr.
HUIS, 3 jr oud, met gar.,
bij de Brederodestraat m.
14 dg te betr. ƒ35.000,-.
HUIS in het villapark. Sp.

te aanv. ƒ 33.000,—.
HUIS in het villapark met
gar. Eigen grond ƒ 33.000.
Leeg te aanv.
Wegens vertr.: BUNGA-
LOW, bev. 4 k., k., bijk.,
gar., grote tuin. Direct te
betrekken.
Gr. BUNGALOW, bev. 3
k., badk., gar. gr. tuin.
Eigen grond.
HUIS, 2 jr oud met gar.,
centr. verw. Frans Zwaan-
straat, m. woningr. A'dam
HUIS met gar., gr. tuin,
bev. gr. k., eethoek, keuk.,
w.c.; bov. 3 sl.k. w.c. met
woningruil A'dam.
VRIJST. HUIS aan de
Brederodestr., centr. verw.
Spoedig te betrekken.
4-kamer-FLAT a.d. boul.,
met woningruil A'dam.
ƒ 33.000,-. - -
MAKELAAR W. P A A P
Hogeweg 17 Telef. 2965

KISTEN voor 13 mud
kolen a ƒ 20 per stuk. Ook
kisten v. verhuizingen en
emigratie. Helgering Zand-
voortselaan 39, telef. 2937

bestel tijdig
uw schoolboeken

„esvé" grote krocht 1Z

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten ' bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

elastisch * waterdicht
IMPORTEUR: N.V. FERIE HEDDES
Groningen % Zandvoort
05900-29337 02507-2067

Laat uw hond door een
erk. trimmer PLUKKEN
of SCHEREN. Spec. aan-
bev. door h.h. dierenartsen.
Ook aan huis te ontbieden.
G, WALMAN, KI. Hout-
straat 34, Haarlem, tele-
foon 02500-14303.

Wat voor feest of partij?
Alles verhuren wij!
Glaswerk, porcelein, bestek-
ken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker, telef. 2164

Miep Helgering
Ged. pedicure-manicure

Zandvoortselaan 39
Telefoon 2937

Aan huis te ontbieden

VOOR UW VACANTIE!!!
Handige plastic

Zak-apotheken
f 3,Z5

Drogisterij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7 - Tel. 2327

WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort

Aangeb. 2e etage bev. 4 k.,
.keuk., war., v. Woustraat
(Zuid) voor woning te
Zandvoort. Br. Wesselin
p/a Kop, Westerstraat
Zandvoort.

GEM. KAMERS m. gebr.
v. keuk. te huur. Br. nr.
5207 bur. Zandv. Courant.

U kunt het toch niet
afschreeuwen
wanneer U de goede hoe-
danigheden van uw arti-
kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt, cloor
dat het plaatselijk en re-
gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.
In die sfeer genieten ook
uw advei'tenties méér dan
gewone belangstelling en...
de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens op
bij de

Zandvoortse Courant
Achterweg l — Tel. 2135

DE VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLEM EN
OMLIGGEN0E GEMEENTEN

htsipt U
ALS OVERHEIDSINSTELLING

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die TJ niet

inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-

keliers) aan het Kennemer Financierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

presenteert :
Nu ook in Zandvoort

met Amsterdamse prijzen!

2 GOEDKOPER
DUN l

KIJK MAAR:

Fles bier 29 Tweede fles bier 19

Blik
aardbeien 79

Tweede blik
aardbeien 49

Groot plat blik
ananas 99

Tweede groot blik
ananas 59

Fles wijn
Adelrossa 295

Tweede fles
Adelrossa .

Groot blik
haring in torn. 69

Tweede blik
haring in torn.

99

49

Groot blik
Unox gehakt 109

Tweede blik
Unox gehakt

1/1 blik Hero
doppertjes 79

Tweede blik
Hero doppertjes

1/1 blik Hero
appelmoes 119

Tweede blik
Hero appelmoes

Blik Delmonte
Orange juice . 79

Tweede blik
Orange juice

89

J59

79

59

geprolongeerd!
Jonge vette kaas
500 gram 99

Kwart
Edammer 69

Bel. Septemberkaas
500 gram 119

Oudbel. Meikaas
500 gram 149

Kruidkaas
300 gram 49

Hele junior
Edammer 199

A.s. zaterdag gratis proeven
Unox keurpak rookworst
Een vondst
voor warme dagen - koud gebruiken
voor de picnic - blijft minstens 1
week vers en lekker ook voor uw
vacantietrip naar warme streken
(speciaal verpakt)

Unox keurpak rookworst

BIJ DE CASSA'S:
GRATIS ONZE NIEUWE VACANTIEFOLDER

210 SOORTEN PICNIC en REISPROVIAND

Bij ƒ 2,50 boodschappen:
Prachtige legpUZZle in mooie doos 45

WOCNSMO
KOOPMDAO 16 j u l i

Onze zaak Mercatorplein 49-53, Amsterdam, is op
14-15 en Ui juli wegens gemeentelijke verord. va-

cantiesluiting gesloten.
Voor deze zaak: Donderdag' 17 juli Koopjesdag!

Literpot
gesn. zoetzuur 49

Jampot
piccalilly 49

VB literblik
sperciebonen. 39

Va literblik
doppertjes ... 39

8 pakjes
margarine.. 89

3 planten-
margarine. 99

Verse
roomboter 79

Rol chocolade
pastilles 59

Grote fles
gazeuse 29

3 fles
tonic 39

8 rol
zoute drop 25

500 gram
dadels 39

Geurige thee
pakje 49

Hotel- of
moccakoffie ... 69

3 blik
sardines 89

Am. cornedbeef
blik 340 gram 109

Plastic
kraanslang 15

Groot plastic
tafelkleed.. 119

2 cocos-
boenders 29

Plastic
haarborstel 39

Tandenborstel
in pi. koker 29

PI. boodsch.
net 29

Set 3 stuks
verschillende
kammen ... 39

5 plastic
bekers 59

Mandarijntjes 200 gr. 39

dir k^ broek
Z AN D VOORT* KERKSTRAAT19

Elke fijnproever
prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 A

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 P\. , \ r ^



Theater Monopole
Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

Vanaf VRIJDAG 11 t.m. DINS-
DAG 15 JULI, 7 en 9.15 UUR:

Alle leeftijden.

Vanaf VRIJDAG 11 t.m. DON-
DERDAG 17 JULI - 2.30 UUR
Alleen bij slecht weer:

Wij presenteren Charlie Chaphn
en Jackie Coogan in:

THE KID
(HET JOCHIE).

Alle leeftijden.

Tevens uitgebreid
voorprogramma.

Plaat sb espreken dagelijks van
11.30-12.30 uur.
Telefonisch onder nr. 2550.

WOENSDAG 16 en
DONDERDAG 17 JULI
7 en 9.15 uur:

£ƒ ZULT EEN DER
DUIZENDEN
GETUIGEN ZIJN
verbluffende
film
van
het
jaar

TYRONE POWER

MARIENE D1ETRICH

CHARLES LAUGHTON

United Artists - Nova Film

Toegang 14 jaar.

Heden weer ontvangen

No-Iron
overhemden

Spotprijs: f 7,98

„De Wolbaal"
Haltestraat 12a, telefoon 2099

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie *
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
2345 Gemeente Secretarie
2069 Begrafenis- en crematie-onder.

neming J. de Roode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Fliiitermaii

Zandvoortselaah 365
Renault service-dealer

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
•bachs Drukkerij, Achterweg 1.

Annex CABARET EXTASE
Zandvoort

Het gehele jaar geopend

Gedurende de maand juli
dagelijks 's avonds 8 uur

Nico de Vries
met zijn orkest

Vocaliste: JOKE BUSCH.
Afgewisseld door een
cabaretprogramma met
internationale artisten

ZONDAGS MATINEE
met volledig avondprogramma

H O L I D A Y
Auto's zonder chauffeur
Uitsl. model 1957 en 1958 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapitan,
Fords Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10454

Abonneert U op de
Zandvoortse Courant

*Administratie:
Achterweg l, telefoon 2135

ïgcbr'M
(BURGER!
| slagerijen |

100% kwaliteit
en toch niet duur

Dat kan bij:
Slagerij

Burger
NATIONAAL en INTERNATIONAAL BEKROOND

EXTRA AANBEVOLEN
750 gr. fijne riblappen... 3,38 l 750 gr. braadworst of
750 gr. pr. osselappen 2,68 | saucijzen 2,48

750 gr. LAMSCARBONADE 1,98
750 gr. LAMSROLLADE 2,38
750 gr. magere LAMSLAPPEN 2,98
750 gr. LAMSBOUT 3,38

100 gr. gek. worst
100 gr. ham samen.. 79 Ct
500 gr. varkencarb. v.a.... 2,08
500 gr. magere vark.lap... 2,68
ROSBIEF \
LENDE] ( O Qft
ENTRE COTE ( R™'
STAARTSTUK ) ouü gr'

Doorr. varkenslappen
Heerlijk bij sla en jonge
groenten, 500 gr.... 1,19

100 gram lever
100 gr. pekelvlees 85 Ct
Biefstuk tartaar 250 gr. 1,25
Héél malse biefstuk

100 gr. 0,65

woensdag en donderdag
500 gr. gehakt, h.o.h. |,|0
100 gr. Saks.
100 gr. Pork, samen 49 Ct

EEN RUIME KEUS SPECIALE ZOMER-VLEESWAREN
zoals 'bacon, rauwe rib, rauwe ham, Berliner, rookvlees, ont-
bijtspek, cervelaatworst, boerenworst, enz. enz.

U koopt in een klasse-zaak bij
Gebr. Burger's slagerijen

HAARLEM — *AMSTERDAM
ZANDVOORT, HALTESTRAAT 3, TELEFOON 2994

Seizoen PRUIMING
Aanvang dinsdag 15 juli

•s morgens om 9 uur bij KORT
HUISHOUDGOED

Partij SLOPEN .......... 1,58 1,38

LAKENS, prima graslinnen
Slopen

1,68
150 x 230 180 x 230

5,48 6,78
LAKENS 2 x cordon
150 x 230 180 x 230 Slopen

5,98 7,48

Geborduurde LAKENS
1 persoons 150 x 230 .......... 6,48
2 persoons 180 x 230 .......... 7,88
Slopen, ........................ 2,18

Extra zware kwaliteit LAKENS
2 x cordon

1 persoons 150 x 230 .......... 6,48
2 persoons 180 x 235 .......... 8,48
Slopen, bijpassend ............ 2,48

Speciale aanbieding
Parlij LAKENS en SLOPEN
Zonder enige opmaak
l persoons
150 x 235

6,98
180 x 235 Slopen
7,98 2,18

Al onze lakens zijn maathoudend!

Witte katoen 90 cm. br. p.m. 98 et.
Gekl. Lingerie katoen .. p.m. 1,18
Gestr. Flanel v. pyama p.m. 78 et.
Zwanend. Hr. flanel .. p.m. 1,48
Wit flanel, prima p.m. 1,28

Pracht BADHANDDOEKEN
in strepen - jacquard en pastei-
kleuren. - Kleine foutjes.

2,28 - 1,78 - 1,48

WASHANDJES m. kl. besch.
34 et. - 24 et.

BADLAKENS, iets besch. 5,48

Badstof KEUKENDOEKEN
iets besch 1,68 - 1,44 - 1,38

Rest. kat. THEEDOEKEN
1,18 - 98 et. - 78 et. - 58 et.

Rest. halflinnen THEEDOEKEN
1.58 - 1.38 - 1,28

Witt. kat. HANDDOEKEN .... 1,18
Halfl. HANDDOEKEN i.b 1,28

Flanellen LAKENS, iets besch.
150 x 230 180 x 230

5,48 6,98

RESTANTEN TAFELLAKENS en
ONTBIJTLAKENS, iets beschadigd!
Tafellakens:

130 x 160 6,78 - 5,78
150 x 180 8,78 - 7,48
150 x 200 9,78 - 8,98

Gekl. Ontbijtlakens
120 x 150 4,48 - 3,68
130 x 160 5,48 - 4,48
130 x 180 4,98

Restanten in zuiver linnen
halflinnen TAFELLAKENS

en

DAMES LINGERIE

Ds. Camisoles, fant. weefsel .. 1,98
met kantgarnering 2,58

Wollen interl. Camisoles 1,98
Extra grote maten 2,18

Zuiver wollen Camisoles 3,98
Wollen jaeger Camisoles

Zeer sterk 5,78

Ds. PANTIES, prachtige kwaliteit
Fant. weefsel, alle maten 1,48
Ds. SLIPS, ribtricot

alle maten 98 et.

Interl. Ds. Directoirs m.b. wit 1,98
Interl. Ds. Directoirs in rose .. 1,78

Kat. Ds. NACHTHEMDEN,
div. modellen en kleuren

6,48 - 4,98

Restanten charm. Nachthemd} es 5,98

COCKTAIL SCHORTJES
m. aparte garn 2,98 - 2,68

WANDEL NYLONS - Ie keus
modekleuren 1,98

NYLONS, restanten van een
bekend merk halve prijs

Ds. BADPAKKEN, div. modellen en
tinten 5,98 - 3,98 - 2,48

PEIGNOIRS. Keuze uit de gehele
collectie, 10 en 15% KORTING

ZUIVER WOLLEN DEKENS
Ook gem. wol, Ie klas merken, w.o.

„Zaalberg", „v. Wijk" enz.
10°/o en 15°/o KORTING

KINDERDEKENS 10% korting
Alle soorten matrassen 10% korting
MEUBELSTOFFEN . . 10% korting
Gewatt. SPREIEN .... 10% korting
PLAIDS 10% korting
Mach. Smyrna Tafelkl. 10% korting
Reparaties aan Matrassen

10% korting
10% KORTING

Prachtige Dam. SPREIEN m. 2
kanten ger. strook, 2 pers.

16,78 - 14,78 - 9,78

Molt. DEKENS
113 x 160 3,38;
KAMPDEKENS

125 x 180 4,48
... 6,18 - 3,78

HEREN ONDERGOED
Singlets, prima kw.t. .. 1,58 1,28
Hr. Pantalons, korte p. 1,68 1,48
Hr. Slips, mooie kwt 2,08 1,58
Interl. Hr. Borstrokken 5,28 4,18

Extra zwaar, lange mouw
Gemoltonn. Borstrokken l.m.

5,78 5,28
Lange pantalons
Zware kwt. interlock 4,98

OVERHEMDEN iets smoezelig
6,48 - 5,98 - 4,98

No-Iron OVERHEMDEN
Iets bijzonders, grijs en wit 12,48

J. Th. KORT ZANDVOORT
Grote Krocht
Telef. 2666

Ook in
Haarlem
Heemstede
Umuiden
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DE STENEN BREKEN
Mevr. Mol-van Bellen op de bres voor de bejaarden

De heer SLEGERS vroeg nog eens
naar de mogelijkheid om bij de
nieuwbouw in plaats van ijzeren
buizen (voor gas- en waterleiding)
cternite (z.g. gresbuizen) te gebrui-
ken. Dit om de bouwkosten te druk-
ken.

WBTH. v.d. WERFF antwoordde
dat dit al eens eerder met de direc-
teur van publieke werken was opge-
nomen, maar deze stond er fel te-
genover. Uzeren buizen zijn — naar
de mening van de heer Deutekom
— beslist beter.

De heer VAN KUYK had een
vraag (of liever: een klacht!) over
een brandweerdemonstratie, die op
20 juni j.l. in de garage van cle
heer Hugenholtz te Bentveld had
plaats gehad. De „gestichte brand"
was zo werkelijk geweest, dat enke-
le omwonenden, die niet gewaar-
schuwd waren de schrik van hun
leven kregen. Een dame, die gealar-
meerd werd „dat haar huis in brand
stond" viel zelfs flauw. Spr. vroeg
of bij dergelijke evenementen het
waarschuwen op wat uitgebreider
schaal zou kunnen plaatsvinden.

VOORZITTER zegde de heer Van
Kuyk een rapport van de brand-
weercommandant toe.

De heer GOSEN vroeg of de ste-
nen, welke opgestapeld liggen op 't
Zwarte veld, beter beschermd kun-
nen worden tegen de vernielzucht
van de jeugd, die de stenen her en
derwaarts1 verspreidt en ze veelal
stuk gooit, bijv. door er prikkeldraad
om heen te maken.

Een andere vraag van hetzelfde
raadslid had betrekking op de zon-
dagsrust en de zondagswet. Deze
verbiedt het doen plaatsvinden van
openbare evenementen vóór 13 uur.
Twee weken geleden heeft de voor-
zitter, zo zei de heer Gosen, gebruik-
rnakend van zijn recht overigens,
gedispenseerd in deze wet en het

Altijd gaaf huidje

POEDER -ZALF-OLIE-ZEEP

uur 13 vervroegd tot 11.30 uur!
Waarom is dit gebeurd?

VOORZITTER, antwoordend op
de eerste vraag, zei dat hij het héle-
maal niet zo erg vond, dat de kin-
deren met die stenen spelen. Zij
vinden dat een verrukkelijk spel!
zei hij. De mensen van p.w. moeten
die stenen dan maar weer eens op-
ruimen, maar prikkeldraad komt er
zeker niet omheen. Voorzitter zei
hiervan: „Ik haat prikkeldraad!"

Over de verleende dispensatie in
de zondagswet: Voorzitter' moest
nog eens precies nagaan wanneer
dit is geweest. Het komt uiteraard
maar hoogst zelden voor, dat dit
gebeui't.

Tenslotte vroeg de heer TATES
naar de mogelijkheid om de voetpa-
den in Bentveld te bestraten. Deze
zien er verschrikkelijk uit: 's zo-
mers droog stof, 's winters modder-
poelen!

WETH. KERKMAN merkte op
dat er een raadsbesluit is geweest
dat de betegeling opdroeg aan publ.
werken. Hij zou zich in verbinding
stellen met de dir. van p.w.

#
Na de rondvraag kreeg mevr. Mol-
van Bellen gelegenheid b. en w. vra-
gen te stellen over de bejaardenzorg
in Zandvoort en het evt. verstrek-
ken van warme maaltijden aan deze
categorie. Veelal hebben deze men-
sen niet voldoende energie meer om
deze maaltijden samen te stellen,
zodat zij zichzelf op de duur ver-
waarlozen. Spreekster wees op do
gemeente Haarlem, waar in '57 bij-
na 10.000 van dergelijke maaltijden
waren verstrekt: Nu had zij zich al
eens eerder tot b. en w. gewend met
de'ze vraag, maar tot haar verba-
zing had zij een brief gekregen van
b. en w. waarin dezen haar mede-
delen dat de regenten van het Gem-
verzorgingshuis bezwaar maken te-
gen het verstrekken van warme
maaltijden. Voorts schreven b. en w.
dat — naar het oordeel van de di-
recteur van Soc. zaken, de behoefte
er aan bij de bejaarden ook niet be-
staat.

Met alle respect voor deze func-
tionaris, zei mevr. Mol, maar hoe

kan hij weten dat die behoefte niet
bestaat, wanneer er geen enquête is
gehouden ?

Laat nu deze enquête houden, den
pas komt aan de orde wie deze
maaltijden evt. moet verstrekken.
Zij vroeg tevens de instelling van
een gemeentelijke commissie ter za-
ke.
VOORZITTER zegde toe dat hij

deze kwestie gaarne nog eens niet
de directeur van sociale zaken wilde
bespreken. Tevens zal het college
overwegen of en in hoeverre de door
mevr. Mol gewenste enquête kan
worden gehouden. Daarna zou over-
wogen worden of een commissie, als
bedoeld door mevr. Mol, ingesteld
dient te worden. Deze zaak muoc
oan wel nauwkeurig omschreven
worden, men kan niet zo maar een
commissie instellen. Ook zal het ad-
vies van de gemeente Haarlem wor-
den ingewonnen.

Hierna bleef de Raad nog in be-
slotten zitting bijeen. H.W.

Fantastisch!
500 gr. Schoudercarbonade
500 gr. Gehakt h.o.h ......
500 gr. Runderlappen .....
500 gr. Gehakt h.o.h ......
750 gr. Gehakt h.o.h .......... ƒ 1,75
Grote sortering prima Vleeswaren!!

SLAGERIJ GAUS
Kerkstraat 14, tel. 2102

HET BLIJKT STEEDS WEER:

Het Wonder van Zandvoort
is toch goedkoper

in luxe en huishoudelijke artikelen,
speelgoederen, Sola-artikelen, bala-
tum, Edy wasmachine's, Eondor le-
dikanten.

LIEBHERR KOELKASTEN
110 liter, m. kompressor ƒ 666

SWALUESTRAAT 9 - Telef. 2418

ADVERTEERT
in de

ZANDVOORTSE COURANT

Een stofzuiger om trots op
te zijn:

Excelsior
stofzuiger

*Nieuw model, prima zuig-
kracht ƒ 145 of ƒ 2 p.w.

Televisie Radio Specialist

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
Tel. 2562, Zandvoort Gevestigd 1879

Burg. Engelbertsstraat 54
GLAS-ASSURANTIE

RIJWIELEN
AUTOPEDS
DRIEWIELERS
RADIO'S
T.V.
DRAAGBARE RADIO'S
Alle soorten Batterije"
RCHEERAPPARATEN
WASMACHINES
CENTRIFUGES
STOFZUIGERS
STRIJKIJZERS
Alle electr. appai'aten
VERLICHTING
SOUVENIRS
enz. enz.

vindt U bij:

Henk
Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Zijlweg 63, Haarlem, tel. 15141

Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver-
zorging van begrafenissen, cre-
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

Wasmachine verhuur
De Noordhollandse Verhuurcentrale
verhuurt wasmachines met wringer
v.a. ƒ 1,50 p.w. Fonkelnieuwe was-
machines m. wringer ƒ 2,25 p.w.

Machine blijft bij U thuis staan
Verzoeke onderstaande strook inge-
vuld te zenden aan: De Noordhol-
landse Verhuurcentrale, Ja c. de Wit-
str. llf, Heemstede, tel. 02500-35235.
Gelieve ons te bezoeken voor nadere
inlichtingen.
Naam:
Adres:
Woonplaats

Voor

GOED BROOD
en

BANKET
naar

Fa. H. van Staveren
Zeestraat 48 - Telef. 2684

ADVERTEERT
in de

ZANDVOORTSE COURANT

Fofo-Kïno HAMBURG
Nieuwe sortering Japanse Prisma kijkers
GROTE PRIJSVERLAGING AGF A-CAMERA'S
Nieuwe camera „Cliclc" ƒ 19,75
JAPANSE CAMERA „SAMOCA" kleinbeeld ƒ 79,-

SAMOCA-CAMERA met belichtings nieter en gekoppelde afstandsmeter '
2,8 lens ƒ 160,— Komt tijdig voor Uw Pas-foto's.

Ontwikkelen, afdrukken en vergroten.



DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 9 uur:
Doktoren:
Dr. P. Vijlbrief
Hogeweg 43, telefoon 3355

en
Dr. Zwerver
Julianaweg la hoek Kostverloren-
straat, telefoon 2499.
Zondag 13 juli

Dierenarts J. Hagedoorn
Heemst. Dreef 11, Heemstede," te-
lefoon 35521.

Wflkzuster:
Zuster S. M. de Wilde
Zeestraat 67, telefoon 2720.
Apotheek:

12—18 juli:
Apotheek Kerkhoven, Zeestraat 71
ledere avond vanaf 10.30 uur ge-
opend voor recepten en spoedge-
vallen.
Zondags zijn beide Apotheken ge-
opend.

Burgerlijke stand
Geboren: Hans, z.v. A. J. van dei-

Velde en L. G. Lawa; Altaert, z.v.
L. Bol en W. P. van Breugel; Petro-
nella Jeannette Hendrika, d.v. D. H.
Luttik en P. C. Koper; Ronald Wil-
lem, z.v. C. I. Versteege en J. M. G.
Soeting.

Ondertrouwd: Cornelis Steven
Schilpzand en Maria Margaretha v.
Drenth; Freddy Sparenburg en Car-
la Rachelle Antonia Brambullo.

Getrouwd: Ferdinand Olie en
Haartje Hendrika Potgieter; Adri-
aan Christiaan Willemse en Adol-
phine Catharina Emily van der Ven.

Geboren buiten de gemeente: Jo-
anne Elisabeth Budwilowitz en Ri-
chard Pieter Marienus Dijkstra.

Watergetijden
H.W. L.W. H.W. L.W. strand

juli berijdbaar
13 0.45 • 8.30 13.19 21.30 4.30-11.30
14 1.39 9.30 14.07 22.- 5.30-12.—
15 2.20 10.30 14.49 23.- 6.30-13.—
16 3.01 11.— 15.31 23.30 7.00-13.30
17 3.43 11.30 16.10 24.— 7.30-14.00
18 4.22 -.— 16.50 12.30 8.30-15.—
19 5.02 1.— 17.28 13.— 9.00-15.30
Samengesteld door P. v.d. MijeKCzn

Rijkspostspaarbank
Aan het postkantoor te Zandvoort
werd gedurende de maand juni ''58
ontvangen een bedrag van ƒ12346,96
en uitbetaald ƒ 86380,62. Het aantal
geopende rekeningen bedroeg 8.

P R E D I K B E U R T E N

Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 13 juli

10.30 uur: ds. A. K. Straatsma,
em. pred. te Den Haag.

Het huis in de duinen:
19.30 uur: ds. J. van der Mije.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat * 15
Zondag 13 juli

10.30 uur: ds. J. Heidinga, Ned.
Herv. pred. te Haarlem.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmawegr
Zondag 13 juli

9, 10.30 en 17 u.: ds. A. de Ruiter.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zondags H.H. Missen om 6.30-7.30-

8.30-9.30 Hoogmis en 11 uur; m
Het huis in de duinen om 8.30 u.;
in de H.H. Missen van 8.30 en 11
uur zijn alle plaatsen vrij.
's Avonds om 7.30 uur Lof.

In de week K.H. Missen om 7 uur
en 7.45 uur en 's avonds om 7.30
Lof.

N«d. Cbr. Gwneenschaptbond
In de maanden juli en aug. geen
samenkomst.

Jehova's getuigen
Woensdag 20 u. en zondag 14.30 u.
studie op adres Hogeweg nr. 46.

Humanistisch Verbond
Zondag 13 juli, 9.45, uur, 402 m: ra-
diotoespraak door prof. dr. G. Stui-
veling. Onderwerp: „De achtergrond
van ons werk".

OPENBARE LEESZAAL

NIEUWE AANWINSTEN
Ngaio Marsh — De dood van de

oude dwaas.
Georges Simenon — De horlogema-

ker van Everton.
Carl Zuckmayer — Der Gesang lm

Feuerofen.
Conrad Alberti - De weg der mens-

heid (deel 3 en 4).
John Dickson Carr — The de vil .n

velvet.
Pierre la Mure — Beijond desire.
Julien Green — Mont-Cinère. .
Henri de Montherlaut Les bestaires
Paul Vialar — La grande meute.

GROOTSTE
OPRUIMING

aller tijden

GRAMOFOON-
PLATEN

78 TOEREN PLATEN
van 3,50 nu 1,75 en 98 et
45 TOEREN PLATEN f •\ Cf\
van ƒ 3,50 nu 2,40 en t AjOv

45 TOEREN LANGSPEEL „ f O *7 C
van ƒ 6,25 ..A nu ƒ 4,25 en * OjJLö

EEN PRACHT SORTERING

Langspeelplaten
Populair en klassiek

5,95 - 7,95 - 9,00 - 12,50

45 TOEREN PLATEN QQ -*
„Bell' van ƒ 1,95 nu »*u ***

PLATENKOFFERS f A Qfl
voor 30 platen 45 t nu * "Xj^V

VANAF DINSDAG 15

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

CHEMISCH REINIGEN
,, -Orvj ^(e«MÏM^ t^r

Colbert costuum vanaf f 4.95
Mantel costuum ,, f 4.95
Mantel f 4.95
Japon . . . . . . . f 3.85
Pantalon ( 2 1 0
Rok f 2.10

i 3.96
i 3.96
l 3.96
f 3.08
f 1.68
f 1.68

op s t o o m g o e d e r e n mits g e b r a c h t en
gehaald van onderstaande adressen :

Lorentzplein 25
Soendaplein 37
Kerkstraat 26
Zeestraat 68
Verretstraat 1

Haarlem
Haarlem

Zancjvoort
Beverwijk
U'tqeeU

Tel. 12478
Tel. 14333
Tel. 2653
Tel. 4724

Cheni. Wasserij en Ververij „KEYSER'

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. O F F E K B E R G
Telefoon 20085, Haarlem

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko, telefoon 2424

Seizoen opruiming
begint 15 juli, dinsdag a.s.

WITTE DAMESBLOTJSES
GEKLEURDE POPLINBLOTJSES
BOOTHALS JUMPER
KINDER TINO-'S
ZUIVER WOL DELANA TRUITJE
NON-IRON POPLIN DAMESROKKEN
KATOENEN DAMESPYAMA
WOLLEN DELANA BADPAKKEN

maten 38, 40, 42
maat 44, 46

SLOPEN
VERPLEEGSTERSSCHORTEN

ƒ 2,75
ƒ 3,75

2,98
0,98
3,50
7,90
5,90

ƒ 9,90
ƒ 11,90.
ƒ 1,20
ƒ 2,98

Ad NOTTEN
„DE KAMPIOEN"
Haltestraat 59 - Telefoon 3398
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een,
De film heeft een aantal markante

-persoonlijkheden binnen onze ge-
• zichtskring gebracht waarvan wij

gonder tussenkomst van de uitvin-
ding van de gebroeders Lumière
waarschijnlijk verstoken souden zijn
gebleven. Wie zou er in ons- land,
buiten een kring van toneelliefheb-
bers, ooit hebben gehoord van een
Raimu, Bauer, Jouvet of een Ga-
bin^ wanneer de filmband hen niet

^.. voor onze ogen sou hebben uitge-
rold. De film. was het voertuig voor
hun bekendheid, maar hun Jcunste-
naarspersoonlijkheid danken zij er

'. niet aan. Wij kunnen hun bestaan,
ook buiten de celluloidstrook om,
heel goed voor de geest halen. De
magie van hun persoonlijkheid heeft
vaak een langere adem dan 't film-
produkt waaraan zij meewerkten.

f Wij kunnen ons in de meeste ge-
vallen geen voorstelling* meer ma-
ken van de films waarin zij optra-
den en halen de titels door elkaar.
Maar in ons geheugen blijven ze
voortleven los van hun rollen en
scenario's, alleen steunend op hun

'persoonlijkheid.
Zulk een persoonlijkheid die de

film aan de oppervlakte heeft ge-
bracht is de Engelse toneel- en
filmacteur Charles Laughton waar-
van een bekend criticus eens heeft
gezegd, dat hij al zijn regisseurs uit
de hand loopt, tegen iedere spelre-
gel zondigt, onhandelbaar is en
eigenwijs. Een opmerking, die men
zeker niet zonder meer kan wég-
werpen. Want wanneer men deze
acteur toetst aan Tiet beeld van de
ideale rolvertolker, de man die zich

. ondergeschikt weet te maken jxan
het geheel zoals de cineast zich* dat
heeft voorgesteld, dan blijft er van
Laughton weinig overeind. Men
krijgt, bij het zien van de films
waarin hij meespeelt sterk de in-
druk dat hetgeen buiten het effect
van zijn eigen optreden plaatsvindt,
hem koud laat. Bij tijd en wijle
lijkt het of hij zich buigt voor het
medium film, maar het is.alleen om

Weekend met ongevallen
Vrijdagavond vond omstreeks zeven
uur in Aerdenhout op de viersprong
een verkeersongeval plaats, waarbij
een 55-jarige bromfietser uit Zand-
voort, wonende aan de Kostverlo-
renstraat, een hersenschudding op-
liep. De bromfietser werd waar-
schijnlijk bij het passeren van een
kleine autobus door dit voertuig ge-
raakt.

*

Zaterdagmiddag kreeg de 18-jarige
R. D. J. H. uit Amsterdam toestem-
ming van zijn vader om even met
een Porsche op het circuit te gaan
rijden. In de Tarzanbocht raakte hij
de controle over het stuur kwijt,
ramde de afrastering en kwam vijf
meter lager in een duinpan terecht.
Van de auto bleef een vormloze
massa over. De bestuurder liep een
ernstige hoofdwonde en een hersen-
schudding op. Hij moest per zieken-
auto naar het St. Elisabeth Gast-
huis in Haarlem worden overge-
braeht.

Zaterdagavond kwamen twee auto's
op de Zandvoortselaan bij het pas-
seren met elkaar in botsing. Een
naast de bestuurder, K. uit Zand-
voort, zittende dame werd met een
hersenschudding en een verwonding
aan knie en hoofd, naar het St. Eli-
sabeth Gasthuis in Haarlem ver-
voerd.

*

Op dezelfde avond werd de duopas-
sagiere, mej. S. wonende aan de
Haarlemmerstraat, na een botsing
met een auto van een bromfiets ge-
worpen. Het meisje kreeg lichte ver-
wondingen en werd op advies van
dokter Vijlbrief naar haar ouderlij-
ke woning gebracht. De bromfiets
werd zwaar, de auto licht bescha-
digd.

Tweemaal jeugdkampioen
Tijdens j.l. zondag in Tilburg ge-
houden athletiekwedstrijden voor t
jeugdkampioenschap 1958 heeft on-
ze plaatsgenoot Joop Vissers,beslag
weten te leggen op twee eerste
plaatsen. • ,

Hij wist bij de 110 meter horden
zijn tegenstanders voor te blijven
en won daarna het nummer 300 me-
ter hardlopen.

In 1957 liet Vissers reeds van zich
horen tijdens de jeugdkampioen-
schappen in Rotterdam. Hij behaal-
de toen • een tweede prijs bij het
nummer 800 meter hardlopen.

zich daarna met des te meer élan
te kunnen manifesteren.

In de films waar in hij optreedt
is een voortdurende spanning merk-
baar tussen zijn persoonlijkheid en
die van de regisseur, tussen hem en
de camera. Laughton tracht over
de filmband heen te reiken, terwijl
deze probeert hem in het beeld te-
rug te dringen en daar te lalen
functioneren.

Het is een boeiend duel dat vaak
boven thema en scenario uitstijgt
en waarin film en acteur elkaar
met al hun middelen proberen te
overtroeven.

In „Getuige a charge" die U de-
ze week in Monopole kunt zien zit-
len de partijen soms als schaak-
meesters tegenover elkaar. Laugh-
ton broeiend op een nieuwe zet
waarvan het medium, de dupe moet
worden, terwijl de camera ogen-
schijnlijk onbezorgd en met een
kwasie aandacht voor totaal en dc-
tail de omgeving aftast.

Op zulke ogenblikken wordt men
ooggetuige van een strijd tussen
materie en persoonlijkheid, tussen
het filmproduct en de kunstenaar
met eigen opdracht.

De speler die de -materie wil be-
proeven en wil ombuigen naar eigen
maat en gewicht.

Op die momenten is Laughton
waarschijnlijk onhandelbaar en
eigenwijs. Maar het is de onhandel-
baarheid van de persoonlijkheid die
tegen alle spel- en filmregels in aan
zichzelf gelijk blijft. In een gebaar,
een oogopslag, een nauwelijks ver-
staanbaar woord, soms aanstellerig
of caricaturaal, maar altijd door-
zichtig, tracht hij dwars door het
filmproduct heen een levend con-
tact met zijn persoon te bewerkstel-
ligen.

Voor hem is de camera niet meer
dan een middel tot registratie en de
filmstrook, de band die het contact
tot stand brengt. Hij heeft duidelijk
maling aan de filmkunst als een
zelfstandig uitdrukkingsmiddel met
eigen creatieve mogelijkheden. Voor
hem is de film inderdaad weinig an-
ders dan een voertuig. Hij over-
schrijdt herhaaldelijk de door regie
en camera uitgestippelde paden. Hij
stelt zich, aan, trekt voortdurend de
aandacht en persifleert zijn rol.
Maar liet blijft boeiend hem over 't
doek te zien rondscharrelen voort-
durend bedacht op gijn schat, die
hij koestert en aan ons meedeelt,
zijn persoonlijkheid, die lang nadat
de film zal zijn vergeten nog in het
geheugen blijft.

Wind onder parasol
Zondagmiddag stonden op het ter-
ras van hotel Bouwes alle parasol-
len opgebonden in verband met de
zomerstorm. Een jongetje van 11
jaar probeerde een parasol open te
klappen en werd hierbij door zijn
moeder geholpen. De parasol Sfing
open maar werd direct daarna door
een harde windvlaag opgenomen en
tegen een ruit geslagen waarachter
drie meisjes zaten.

Twéé zusjes uit Amstelveen (22
en 13 jaar) werden door de glas-
scherven in hun benen getroffen en
in allerijl — na door een ter plaat-
se aanwezige dokter voorlopig ver-
bonden te zijn — met de gemeen-
telijke ziekenauto naar het St. Eli-
sabeth Gasthuis in Haarlem overge-
bracht. Door uitstekende samenwer-
king tussen de politiekorpsen van
Zandvoort, Heemstede en Haarlem
en het ziekenhuispersoneel was het
mogelijk de meisjes in de kortst
mogelijke tijd (ruim 5 minuten)
naar het ziekenhuis over te brengen.

Vertrek van schoolhoofd
Vrijdag 18 juli a.s. neemt de heer
Mabelis, hoofd van de Karel Door-
manschool officieel afscheid, 's Mid-
dags komen de scholieren in de
gymnastiekzaal bijeen, terwijl in de
avonduren gelegenheid bestaat voor
ouders en verzorgers der leerlingen
van de scheidende hoofdonderwijzer
en zijn echtgenote afscheid te ne-

Geslaagd voor examen
Voor het eindexamen Chr. Lyceum
afd. HBS a is geslaagd Jac. Wie-
gand.
Bij de examens voor de MTS te
Haarlem slaagde onze plaatsgenoot
Adri Hendrikse voor het diploma
weg- en waterbouwkunde.

13e estafette geluksgetai
Zandvoortmeeuwen l werd overwinnaar

J.l. zaterdag is de eerste estafetteploeg van de voetbalvereniging ,Zand-
voortmeeuwen' er in geslaagd de dertiende Zandvoort-estafette op
grandioze wijze te winnen. De wisselbeker blijft thans voor de tweede
maal — de eerste keer was in 1957 — in het bezit van de badplaats.

Tien ploegen verschenen even voor
acht uur in de Grote Krocht voor
een tocht langs de Haltestraat,
Kostverlorenstraat en de Haarlem-
merstraat. De belangstelling bij de
start en de finish was zeer groot,
ondanks de dreigende regenbui.
Langs de gehele route was trouwens
veel publieke interesse voor dit
jaarlijks terugkerend evenement.

Zandvoortmeeuwen ging vanaf 't
begin met Assendelft en Onze Gezel-
len (Haarlem) aan de kop. In de
tweede ronde lag Zandvoortmeeu-
wen op de derde plaats met onge-
veer 20 meter achterstand op As-
sendelft en Onze Gezellen.

De derde loper Ellenkamp zorgde
hierna voor een verrassing. Na de
tweede telefoonpost lag hij nog op
de derde plaats, maar nog geen mi-
nuut later werd gemeld dat hij aan
de kop ging met een flinke voor-
sprong. Ellenkamp passeerde nog
bijzonder fris de eindstreep. Hij
maakte de snelste ronde van de es-
tafette, namelijk 6 min., 41 sec.

Ook de vierde ronde was voor
Zandvoortmeeuwen, dat nu alleen
nog door Assendelft kon worden be-
dreigd; Onze Gezellen wist het tem-
po niet meer bij te houden. De laal-
stc ronde was bijzonder spannend.
De voorsprong van Zandvoortmeeu-
wen van 25 nieter was nog niet vol-
doende om de overwinning veilig te

TIEN JAAR CIRCUIT

3 Augustus a.s. is het tien jaar ge-
leden dat het circuit van Zandvoort
officieel in gebruik werd gesteld
door mevrouw Van Alphen, de echt-
genote van de toenmalige burge-
meester van Zandvoort.

In de tien jaren van zijn bestaan
zijn er op het circuit 39 grote en
kleine autoraces gehouden, 29 mo-
torraces, 41 wielrennen en 92 grote
en kleine rallies, sprints, proeven
en demonstraties van allerlei aara,
terwijl er 28 nationale records op-
gesteld en gebroken werden, dus
omstreeks 230 evenementen op snel-

heidsgebied. Ruim 600 trainingsuren
voor ren- en sportwagens en moto-
ren werden geboekt. Tot l juli be-
droeg het aantal auto's dat het cir-
cuit sinds de openstelling in 1950
bezocht: 82.395, en er kwamen
28.952 motoren.

Op zondag 3 augustus, de dag
waarop de KNAC en de KNMV na-
tionale sportwagen- en motorraces
organiseren, zal mevrouw Van Al-
phen vóór de aanvang van de eer-
ste race opnieuw een lint in Zand-
voortse kleuren doorknippen, om de
volgende tien jaren in te luiden.

V. V. V.
(Vier vuumverken verbrand)

aan de interessante evenementen,
die Touring Zandvoort organiseert.
Nou moet ik dat gebrek aan mede-
werking ook wel toegeven, 't Is
niet erg fraai dat het gros van
de kooplui in onze badplaats
zo weinig interesse in het V.V.V.-
werk toont. De heren hebben zich

Even een mededeling vooraf, vrien- gaarne gezien dat de betrokkenen hierdoor het misnoegen van de T.Z.
den. Zoals U zich zult herinneren op wat ruimer schaal waren ge- directeur op de hals gehaald,
heb ik verleden week melding ge- waarschuwd. Vrienden, ik moet TJ Een beetje meer fantasie
maakt van mijn bezoek ten huize zeggen dat hier een verfoeilijk be- konden ze best hebben. Met alleen
van de Amsterdamse mannequin, die drog in het spel is. Het mag Ü be- een winkelpui veranderen ben je er
zich zo gekwetst voelde door het kend zijn dat in de afgelopen win- nog niet. Service bieden aan ieder-
levensgroot publiceren (c.q. tentoon ter diverse malen het evenement bij een, aan eigen inwoners en gasten,
spreiden of reproduceren, zo TJ wilt) uitstek: vuurwerk is ter sprake ge- is een omvangrijker taak. Maar
van haar onbedekte rug in de eta- komen. Na veel gemarchandeer goed, — ik dwaal af, merkt U wel
lage van een hoofdstedelijk bedden- (een m.i. toepasselijke term) met — van de andere kant had mijn-
en matrassenmagazijn, dat zij een de Zandvoortse kooplieden heeft de heer Hugenholtz zich toch niet zo
aanklacht indiende zowel tegen de leiding van Touring Zandvoort — moeten opwinden. Hij had die vier
fotograaf als tegen de directie van in de wandeling V.V.V. geheten — vuurwerken in zijn garage opge-
de beddenwinkel. Haar eis tot scha- er in toegestemd het Zandvoortse slagen en hij was echt van plan ze
devergoeding werd afgewezen door volk zo al geen brood en spelen, successievelijk in de loop van het
de president van de Amsterdamse dan toch vijf vuurwerken voor te seizoen op te laten. Nu is er zeker
rechtbank Deze rechter over- zetten. Een kluif van belang, zowel weer wat gebeurd dat de verhoudin-
woog dat de mannequin — als ze voor de V.V.V. als voor het volk. gen vertroebeld heeft of een nc-
dan *bezwaar maakte tegen de wijze Op de avond van de eerste dag van ringdoende heeft een scheef woord
waarop haar weliswaar fraaie maar het middenstandscongres, dat in lio- gezegd, kortom, de directeur van
onbedekte rug in de etalage lag — tel Bouwes werd gehouden, ging het V.V.V. ontstak eerst zijn woede en
dit bezwaar beter naar voren had eerste vuurwerk de lucht in ten vervolgens het in zijn garage aan-
kunnen brengen bij de fotograaf aanschouwe van de opgetogen en wezige vuurwerk. Het effect was

Dit lijkt mij nogal onzinnig, want feestvierende middenstanders en buiten verwachting. De heer Van
dan was er van die foto niets te- hun gasten. Er bleven nog vier Kuyk heeft zich nog voorzichtig
recht gekomen. Enfin de rechter ik zeg: VIER vuurwerken in porte- uitgedrukt, kennelijk om bezoekers
veroordeelde haar tevens tot de kos- feuille, vrienden en bezoeksters van de publieke tri-
ten van het geding. Inmiddels is de helft van het sei- bune niet te laten flauwvallen. Het
Ik heb haar nog opgebeld, maar zoen achter de rug en U zult zich was voor een veel te kleine kring
kreeg geen gehoor. Jammer, ik had hebben afgevraagd: waar blijven de van toeschouwers een prachtige
haar graag een riem onder de rug vier vuurwerken? aanblik. De brandweer verzette

pardon onder het hart ge- En nu kom ik terug op het be- bergen werk en miljoenen liters wa-
stóken. B. drog, waarvan ik hierboven gewag ter. Met het oog op de bestedings-

* maakte. Het hoge en bittere woord beperking vind ik deze affaire maar
moet er uit: Die vier vuurwerken een hele vervelende. En de begun-

En nu 't onderwerp van deze week: worden niet afgestoken Al- stigers van Touring Zandvoort zit-
De vier vuurwerken van V.V.V. U thans niet op de manier, die Zand- ten er mee, want die zullen er niet
hebt kunnen lezen in het verslag voort gewend is. Ze zijn namelijk al veel voor voelen de wraakgierigheid
van de laatste raadsvergadering dat afgestoken. In de garage van mijn- van mijnheer Hugenholtz te blijven
tijdens de rondvraag Ir. van Kuyk heer Hugenholtz. begunstigen.
zijn ontstemming heeft geuit over Ik vind 't ellendig dat ik 't zeg- Inderdaad heeft de commandant
een z.g. „brandweerdemons,tratie" gen moet. Die brandweerdemonstra- van de brandweer een indrukwek-
in de garage van de heer H. Hugen- tie was maar camouflage voor een kend rapport geschreven. Mijnheer
holtz (directeur van V.V.V.) te woede-uitbarsting van de directeur Van Kuyk krijgt dat ter inzage en
Bentveld. Deze demonstratie moet van V.V.V. Het zat mijnheer Hu- dan zal hij wel inzien dat een mo-
dermate realistisch in scène zijn genholtz nogal hoog dat er nering- biele politiepost te Bentveld geen
gezet, dat verschillende omwönen- doenden zijn die. alleen maar aan overbodige weelde is.
den zich een hoedje hebben ge- hun eigen belangen denken en wei- Ik zou er ook een mobiele spuit-
schrokken. De heer Van Kuijk had nig of geen medewerking verlenen gast bij zetten. BARTJE.

stellen. Drayer liep zijn ronde ech-
ter onder de zeven minuten, waar-
door onder luid gejuich Zandvoort-
rneeuwen in een tijd van 34 min. 33
sec. winnaar werd met 12 sec.
voorsprong op het uitstekend lopen-
de Assendelft.

De overige groepen zorgden er
ondertussen voor1, dat dit sporteve-
nement het aanzien ten volle waard
bleef. Zandvoort 2 wist nog juist
de laatste plaats aan Onze Gezel-
len 2 over te laten

De winnende ploeg van Zand-
voortmeeuwen bestond uit de heren
J. Halderman (6,50); E. van dei-
Werf f (6,59), R. J. G. Ellenkamp
(6,41), P. Kerkman (7,07) en K. C.
Drayer (6,56).

De tweede ploeg bestond uit de
heren W. Pennings (7,06), G. Kraay-
enoord (8,00), G. Drayer (7,47),
W. Braam (9,01) en E. Paap (7,35).
Braam kreeg als de langzaamste
loper een mes, lepel en vork
De totale uitslag luidt:

1. Zandvoortmeeuwen 34,33
2. Assendelft l 34,45
3. Onze Gezellen l 36,32
4. Assendelft 2 37,31
5. Assendelft 3 38,06
6. D.S.B, l (Haarlem) 38,07
7. Kinheim (Beverwijk) 38,14
8. D.J.K. (Amsterdam) 38,20
9. Zandvoortmeeuwen 2 39,29

10. Onze Gezellen 2 40,54
Tien lopers kwamen dit jaar onder
de zeven minuten. Zij ontvingen een
herinneringsspeldje.

Burgemeester Mr. H. M. van Fe-
nema reikte na afloop de prijzen
uit. JGB.

Politie te water
Eind juli of begin augustus a.s. or-
ganiseert de Zandvoortse Politie-
sportvereniging in het Richebad
zwemwedstrijden. Aan deze wed-
strijden kunnen ook leden van de
personeelsvereniging voor gemeen-
te-ambtenaren deelnemen.

Het programma vermeldt de vol-
gende nummers: 25 m schoolslag,
50 m schoolslag, 50 m rugslag, 25
m borstcrawl, 50 m borstcrawl,
25 m vrije slag en estafette.

Korf balontmoeting
Zondagochtend werd op het terrein
van het sportpark Duintjesveld een
vriendschappelijke wedstrijd ge-
speeld tussen een twaalftal van de
Zandvoortse Korfbalclub en K.V.A.

De Amsterdammers bleken de
sterkste te zijn. Met de rust behaal-
den zij reeds een 3-1 voorsprong en
wonnen tenslotte met 6-3.

Neem de
vergelijkende

scheerproef
in de Braun
Shaver salon

Vergelijk de nieuwe Braun Combi
ook met veel duurdere apparaten
of met Uw zeep- en kwastmethode.
Ervaar dat de Braun Combi beslist
mesglad, sneller en comfortabeler
scheert. Kom - zo mogelijk met uw
huidige scheerapparaat- voor deze
sportieve test. Aardige verrassing
voor iedere deelnemer.
Braun Combi: 2 ideale systemen
in 1 apparaat. Patent scheerblad -
precisie-tondeuse.

BRfiun
met tondeuse
in luxe etui
f 59.75
mét schakelaar
(zonder tondeuse
v.a. f 34.7S)

Vrijdag 18 Juli, Zandvoort
BURG. ENGELBERTSSTRAAT

HOEK ZEESTRAAT

Scheersalon'savondsgeopondvan7-1O.3O
uur. 's Middags besloten demonstratie
met de Braun keukenmachines. Hiervoor
plaatsbespreking noodzakelijk bl) de imp.
N-V- Hapé, A'dam-C. Nw Herengracht rt
tel. 63.957 (4 lijnen). Folder nr. iaoS
met verdere Inlichtingen en levering door
o» handel.



FAMILIEBERICHTEN

Heden overleed nog geheel
onverwacht in het Diacones-
senhuis te Haarlem, onze lie-
ve man en vader, behuwd- en
grootvader, zoon, foehuwd-
zoon, broeder, zwager en oom
HUIBEFT VAN DER HEIJDEN

echtgenoot van
C. J. v.d. Heijden-v.d. Veld

in de leeftijd van 58 jaar.
Zandvoort, 13 juli 1958
Nic. Beetslaan 24-1

Uit aller naam,
G. J. v.d. Heijden-v.d. Veld

De begrafenis zal plaatsvinden
woensdag 16 juli te 2.30 uur
op de algemene begraafplaats
te Zandvoort. Vertrek Nic.
Beetslaan 24 pl.m. 2.15 uur.

Heden is zacht en kalm nog
vrij onverwacht van ons heen
gegaan onze lieve zorgzame
moeder, behuwd-, grootmoe-
der, zuster en tante

MARIJTJE WEBER
Weduwe van
Arnoldus van Sluisdam

in de leeftijd van 73 jaar.

Zandvoort, 14 juli 1958
Condoleance-adres:
Thorbeckestraat 3 flat 8

Zandvoort:
W. van Sluisdam
J. J. van Sluisdam
J. van Sluisdam-Schuiten
A. van Sluisdam
E. van Sluisdam-Westendorp
en kleinkinderen
De overledene is opgebaard in
de Rouwkamer Dorpsplein 11.
Gelegenheid tot bezoek aldaar
woensdag 16 juli van 3-4 en
8-8.30 uur.
De teraardebestelling zal plaats
hebben donderdag 17 juli om
l uur op de algemene begraaf-
plaats te Zandvoort.
Vertrek Rouwkamer 12.45 uur

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
3100 Politie (alleen v. noodgevallen).
3262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
2345 Gemeente Secretarie
2069 Begrafenis- en crematie-onder-

netning 3. de Eoode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Binko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3883 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
36076 (02500) Garage Flmterman

Zsndvoortselaan 365
Renault service-dealer

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
•bachs Drukkerij, Achterweg 1.

Prijzenregen voor O.S.S.
Onder ideale weersomstandigheden
zijn j.l. zaterdag de jeugd-athletiek-
wedstrijden van de Kennemer Turn-
kring op de sportterreinen aan de
Kleverlaan te Haarlem gehouden.
De jeugd, die in vier groepen was
verdeeld moest in een driekamp een
loop-, spring- en werpnummer af-
werken.

De opkomst voor deze jeugdwed-
strijden, waarvan de deelnemers uit
geheel Kennemerland kwamen, was
vrij groot. Slechts enkele leden lie-
ten waarschijnlijk onder invloed
van het fraaie zomerweer verstek
gaan.

Bij de jongste meisjesgroep ver-
zamelde Toos Janssen (O.S.S.) de
meeste punten en behaalde de eer-
ste prijs. Bij de oudste jongens-
groep ging de derde prijs naar Kees
Aay (O.S.S.).

De andere deelnemende O.S.S.-
leden vielen eveneens in de prijzen.

Duivensport
De p.v. „Pleines" hield op zondag
13 juli weer voor het eerst na een
stilstand van zes weken een wed-
vlucht voor oude en jonge duiven
vanaf P. St. Maxence en Essen.

Essen, afstand 103 km, gelost om
9 uur 25 min., arriveerde de eerste
duif om 10.27 uur.

R. Engelander l, 5, 10, 21, 26.
Corn. Koper 2, 3, 9.
K. Driehuizen 4, 13, 30.
J. Donker 6, 23.
H. Lansdorp 7, 14.
Th. v.d. Heulen 8, 18, 22, 24,
27, 35.
J. Schrander 11.
C. Visser 12, 16, 20.
Gebr. Koper 15, 33.
B. Lukassen 17.
R. van Gijtebeek 19, 29, 32.
J. de Leeuw 25, 28, 31.
A. H. Daane 34.

Pt. St. Maxence, afstand 370 km,
gelost om 5.45 uur, arriveerde de
eerste duif om 10.27 uur.

H. Lansdorp l, 5, 6.
J. Schrander 2, 8.
J. de Leeuw 3.
C. Visser 4, 7.
A. H. Daane 9.
C. K. Draijer 10.
Jan Koper 11.
J. Donker 12.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT
De burgemeester der gemeente

Zandvoort zal op woensdag 16 juli
a.s. geen spreekuur houden.

Bridgen in de zomer
De Zandvoortse Bridgeclub hield
woensdagavond in „Zomerlust" de
eerste zomerbridgedrive, die door
120 personen werd bezocht.

De Hotel Keur-vvisselbeker ging
dit jaar naar de fam. Heugens uit
Haarlem, die in de E-lijn met het
hoogste aantal punten (72V2) uit de
bus kwam. De uitslagen luiden:
A-lijn: 1. Gebr. Tabbers, 68V» punt;
2. heren Polak-v. Hoolwerff 64i/2 p.
B-lijn: 1. fam. de Vries, 49 p.; 2. he-

ren Bouma-Kemper 47 p.
C-lijn: 1. fam. van Wijk, 69i/2 punt;

2. dames Daniëls-v. Rijn, 61t/„ p.
D-lijn: dames Bakkenhoven-de Jong

(Zandvoort), 43i/2 p.; 2. heren Ka-
moen-Stuker, 40i/2 punt.

E-lijn: 1. fam. Heugens, 72i/., punt;
2. heren de Boer-Hofscholten, 66.

F-lijn: 1. fam. van Staveren, 64 p.;
2. dames Koopman-Raadseri,62i/.,.

De tweede zomerdrive wordt in efe
eerste helft van augustus gehouden

Klas nam afscheid
Op vrijdag 11 juli vond in de gym-
nastiekzaal van de Hannie Schaft-
school een afscheidsavond plaats van
de leerlingen van de zesde klasse
die binnenkort de school gaan ver-
laten. Het programma voor deze
avond werd door de scholieren on-
cler leiding van de heer Loogman
zelf verzorgd met medewerking van
mevrouw Sterrenburg, piano.

De uitvoering werd geopend met
het zingen van het schoollied door
de kinderen. Hierna volgde een bont
programma van voordrachten, lied-
jes met gitaarbegeleiding en de op-
voering van een toneelstukje.

De verschillende onderdelen wer-
den op een vlotte wijze door een der
leerlingen aangekondigd.

Na de pauze gaf het Hannie
Schaftschool-sextet, bestaande uit
oud-leerlingen van de school een
uitvoering.

Op het eind van de avond sprak
de heer Van Ekeren de scheidende
leerlingen toe, waarbij hij o.a. het
fraaie resultaat dat bij de toela-
tingsexamens was behaald in herin-
nering bracht. Namens de Ouder-
commissie ontvingen de meisjes en
jongens een herinneringstegel.

O
TE KOOP of TE HUUR
GEVR. HUIS te Zandv.
In ruil dubb.bov.h. (huur-
won.) te Haarlem. Br. nr.
5301 bur. Zandv. Courant.

PARKIET KOMEN AAN-
VLIEGEN. Afhalen Zand-
voortselaan 26.

Te koop: MARKIEZEN.
Br. 135, 175, 258, 292, 345,
425, 490. Stationsplein 27.

TE KOOP: mod. 2 .pers.
ledikant m. bed met bin-
nenvering ƒ 50; chroom-
stalen theemeubel ƒ 12,50.
Ook afzonderlijk. Mevr.
Bakker, Frans Zwaanstr.
36, na 5 uur.

DAGMEISJE gevr. in gez.
2 kl. kind. Wikkelaan 10,

Bentveld, tel. 27794.

Televisie
Bandrecorders vanaf ƒ 4,-
p.w. zonder vooruitbet.
Televisiepalace, Radiohome
Amsterdamsestr, 38, Den
Haag, tel. 01700-551069.

bestel tijdig
uw schoolboeken

„esvé" grote krocht 17

„BRAUN"
scheerapparaten
ƒ 34,75, ƒ 44,75, ƒ 59,75,
verkrijgbaar bij

HENK SCHUILENBURG
Grote Krocht 5-7, telefoon 2974.

IK HOU VAN
DE GRUYTER

c|

want goede koffie is er zo voordelig il- T\ /
In de oude koffie- en theezaak De Gruyter kun je a? je' vertrouwen
stellen wat de kwaliteit betreft. En de prijs l Tien procent korting
maakt De Gruyter's koffie verreweg de voordeligste van alle!

voordeel i voordeel
tot en met
22 juli '58

Bij elke aankoop van 250 gram koffie ' \ l
of 50 gram Oploskoffie ,:

tot en met
22 juli '58 \

een blikje Oploskoffie
van f. 2.36

voor slechts f. 1.50

Bij elfee aankoop van 2 pakjes Super-, Fijnste-
of Tafelmargarine of vet

een grote Picnicreep
van 15 cent

voor slechts 10 cent

10% KORTING DOOR
eigen importen

eigen expeditie
eigen fabrieken

eigen winkels
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JEUGD EN SIGARET

VRAGEN OVER HET ROKEN
aan scholieren van hoogste drie klassen l.o. scholen

Wij kunnen ons nog altijd levendig het ogenblik voor de geest halen
dat wij de eerste sigaret opstaken. Het was meer dan een vlammetje bij
tabak .houden, het was een daad waarvan wij zelf nogal onder de in-
druk waren. Het had tevens de sensatie van het verbodene, het was een
soort vrucht uit het paradijs, die onze val kon bewerkstelligen.
Zelf volwassen geworden komen wij tot de ontdekking dat kinderen
vaak op heel jeugdige leeftijd al roken. Waren wij zelf niet ouder toen
wij de eerste rookwolken de lucht hebben ingeblazen, of speelt onze
verbeelding ons parten ?
Is het roken onder de opgroeiende generatie toegenomen en is hetgeen
wij als een uitzondering hebben ervaren, thans een gewoonte geworden?

Ruim een jaar geleden werd naar
de rookgewoonten op 24 lagere
scholen in de hoofdstad een onder-
zoek ingesteld door dr. C. van
Proosdij, internist te Hilversum, L.
de Jong, directeur van het Centraal
bureau voor onderwijsadviezen en
kinderbescherming N.O.V. te Am-
sterdam en dr. E. G. van Proosdij-
Hartzema, farmacologe, eveneens te
Amsterdam. Hun bevindingen wer-
den neergelegd in een uitermate be-
langwekkeud artikel in het Neder-
landse Tijdschrift voor Geneeskun-
de van 10 mei j.l. waaraan het vol-
gende is ontleend.
De wenselijkheid om over betrouw-
bare gegevens te beschikken betref -
fende de huidige toestand in ons
land was de aanleiding om een be-
roep te doen op de Nederlandse
Onderwijzers Vereniging. Dank zij
de van deze zijde betoonde hulp-
vaardigheid was het mogelijk, te
Amsterdam bij wijze van steek-
proef op 25 maart 1957 in de hoog-
ste- drie klassen van een aantal la-
gere scholen een schriftelijke en
anonieme enquête te houden. Deze
vorm van onderzoek werd gekozen,
omdat zo de meeste kans scheen te
bestaan op het verkrijgen van be-
trouwbare inlichtingen. Bij monde-
ling klassikaal informeren — zoals
bij het Britse onderzoek van Jones
(1957) — leek de kans groot, dat
vooral de jongens niet voor elkan-
der zouden willen onderdoen en hun
tabaksgebruik zouden overdrijven.
Informaties inwinnen door middel
van een gesprek onder vier ogen
geeft wellicht aanleiding tot tegen-
overgestelde reacties, terwijl er dan
bovendien een invloed op de nog
niet ondervraagde leerlingen zou
kunnen uitgaan. Het onderzoek
werd tot de hoogste drie klassen
beperkt, omdat een schriftelijke en-
quete voor de jongere kinderen te
moeilijk leek.

Er werd een vragenlijst opgesteld,
die de kinderen zelf moesten invul-
len, na een korte toelichting met
demonstratie' van de .invultechniek
door het onderwijend personeel.

Het gedeelte van de vragenlijst
dat betrekking had op de frequentie
en mate van het roken luidde als
volgt:
1. Heb je wel eens gerookt?
2 Eenmaal of vaker?
3. Wat rook je? Sigaretten, sigaren

een pijp?
4. Hoe vaak rook je?

een heel enkel keertje
eenmaal in de week
elke dag.

5. Hoeveel sigaretten rook je?
af en toe een sigaret
elke zondag sigaretten
elke dag sigaretten.

Het materiaal is zoveel mogelijk re-
presentatief gemaakt voor de ne-
gen- tot twaalfjarige schooljeugd
van Amsterdam. Er werd n.l. een
onderzoek ingesteld op openbare,
protestants-christelijke en rooms-
katholieke scholen, verdeeld over de
verschillende districten van de
hoofdstad en van uiteenlopende wel-
standsklassen.

Samenstelling van de steekproef
Aantal Aantal kinderen

Aard school scholen klasse jongens meisjes

Openbaar 10

Protestants- 8
christelijk

Rooms- 6
katholiek

4
5
6
4
5
6
4
5
6

217 155
218 157
178 161
145 132
127 129
124 99
146 67
145 67
129 47

Totaal 24 1429 1014

ZATERDAG 12 JULI — Die school-
reisjes zijn natuurlijk erg aardig,
maar de kuilen in m'n strand, die
er het gevolg van zijn, kan ik niet
zo waarderen, 't Is eigenaardig dat
kinderen altijd moeten graven. Maar
je loopt er zo moeilijk door. Mis-
schien publiceert de een of andere
professor nog wel eens wat
over dat gegraaf aan het
strand. We hebben de afge-
lopen week wel wat kwallen
gehad, hoor. Ik hoop maar
dat 't nou een beetje afgelo-
pen is.
ZONDAG 13 JULI - Ze zeg-
gen wel eens: wie wind zaait,
zal storm oogsten. Ik weet wel
niet wat 't precies betekent,
maar ik wilde iets over de wind zog-
gen en toen viel me dit spreekwoord
in. Mensen, wat een dag! Er is van
normaal bad- en strandleven niets
terecht gekomen. Dat zult U wel
begrepen hebben, 's Morgens ging
't nog een beetje. Er stond een ste-
vige bries, waardoor ik maar niet
al te veel stoelen uitzette. In het
zonneterras zaten enkele stoere
gasten al een paar uur zand te eten,
toen er iemand met het bericht
kwam dat er een zomerstorm op
komst was Even na een uur was 't
raak. Wat ik anders nooit doe,
moest ik nou wel doen: ik heb ge-
woon m'n klanten in de steek moe-
ten laten, want m'n spullen dreig-
den verloren te gaan. Jongens, wat
ging 't er om een uur of twee van
langs! De gasten trokken vliegens-
vlug hun goed aan, want niemand
wist of men nog wel gelegenheid
had weg te komen. Als je eenmaal
in zo'n zandstorm zit, weet je niet
meer waar je blijft, hoor!

Jammer dat ik me zaterdag zo
had uitgesloofd om die, ellendige
kuilen dicht te gooien. De wind deed
't laatste restje en dat deed de deur.

en de kuilen dicht, dat verzeker ik
je mensen. Jans was nog een ogen-
blik bang dat de hele santekraam
de lucht in zou gaan, maar dat is
gelukkig niet gebeurd. Ik heb al
m'n stoelen rondom de tent gezet en
alles met dikke touwen flink vast-
gesjord. Toch kwamen er nog men-

sen een stoel bestellen. Ik
zei: Ga maar even op de
grond zitten, ik kom zo bij
jullie.. Een half uur later —
ik was ze vergeten door m'n
gesjouw — zei Jans: „Verhip,
waar zijn die lui nou geble-
ven? " Ze keek angstig
naar een paar grote bulten
in het zand, maar dat waren
ze niet. In onze zenuwachtig-

heid zijn we nog aan 't graven ge-
gaan, maar we hebben niets ge-
vonden. Voorzover we weten was er
's avonds ook niemand vermist.
Toch kan er van alles gebeuren met
zo'n wind.
MAANDAG 14 JULI - Wat wij
vandaag gepresteerd hebben is het
werk van een bulldozer. U begrijpt
me wel
DINSDAG 15 JULI — Het weer
wordt er niet beter op
WOENSDAG IS JULI — Na regen
komt zonneschijn zullen we maar
zeggen. Je zou er anders het boeltje
bij neergooien, 't Is dat Bartje het
al gevraagd heeft, maar ik zeg ook
op mijn beurt: Waar blijven die
vuurwerken nou? Veel beloven en
weinig geven, doet de badgasten in
de kou leven. Kom op, lui van Tou-
ring Zandvoort, steek eens een
vuurwerk je af!

Sluiten maar, voor vandaag. (Zie
je wel, 't wordt beter hoor! De ho-
gedruk dinges zit al in de Golf van
Biscaye). STOELEMAN.

P.S. Naar ik verneem steken ze
vanavond een vuurwerk af!

Bij de interpretatie van de uitkom-
sten van deze steekproef moet men
zich allereerst afvragen, wat men
onder „roken" wenst te verstaan....
De auters menen, dat de uitkomsten
meer waarde krijgen, wanneer de
kinderen die opgeven slechts één-
maal te hebben gerookt, als niet-
rokers worden geclassificeerd. In 't
vervolg van dit artikel zal dus on-
der „roker" worden verstaan een
kind dat zegt meer dan eens te heb-
ben gerookt. Van de aldus gescha-
pen situatie geeft de volgende tabel
een overzicht.

De frequentie van het roken (m%)
in de verschillende klassen van de
diverse, scholen

Klassen
Geslacht

Jongens
Meisjes

28,4
7,6

44,9
12,5

47,3
10,8

Beiden 19,8 31,3 32,0

Wanneer men een onderverdeling
maakt in openbare, jprotestants-chr.
en rooms-katholieke scholen, dan
blijkt, dat van de meisjes in de hoog-
ste drie klassen resp. 7, 11 en 17 %
roken, van de jongens 34, 41 en 47%
Er werd niet verder onderzocht, of
er, inderdaad confessionele invloeden
bestaan op de rookfrequentie. Zou
men dit willen nagaan, dan zou een
veel groter onderzoek over het ge-
hele land moeten worden onderno-
men, ten einde groepen van een gro-
tere omvang te verkrijgen. ,

Zoals te verwachten was, werd de
tabak voornamelijk in de vorm van
sigaretten gebruikt. Over de mate
waarin deze werden gerookt, is ge-
tracht door meer gedetailleerde
vragen enig üw.icht_»te .krijgen. Ze-
ven meisjes en vierendertig jongens
gaven op, dat zij dagelijks rookten,
bij 26 van hen betrof dit meer dan
l sigaret per dag, l rookte er vol-
gens eigen opgave dagelijks 10. De
meesten houden het zelf op af en
toe één sigaret (483), sommigen ro-
ken vooral 's zondags, 6 roken dan
10-15 sigaretten. In hoofdzaak
schijnt het gebruik dus in deze le-
vensfase nog incidenteel te zijn, al
rookt een niet te verwaarlozen aan-
tal reeds vóór het verlaten van de
lagere school geregeld.

Het vervolg van de vrag'enlijst
had betrekking op de herkomst van
de rookwaren, de houding van de
ouders en de rookmotieven. De vol-
gende vragen werden gesteld:
6. Hoe kom je er aan?

Krijg je ze?
Verdien je ze (met boodschap-
pen doen bijv.) ?
Gap je ze?
Raap je wel eens eindjes van de
straat ?

7. Weten je ouders dat je rookt?
8. Vinden zij het goed?
9. Krijg je van je vader wel eens

sigaretten of geld om sigaretten
te kopen?

10. Hoe vaak gebeurt dat? Elke
week, vaker, minder vaak.

11. Krijg je van andere mensen wel
eens een sigaret cadeau?

12. Van wie dan?
13. Gebeurt dat vaak?
14. Waarom rook je eigenlijk?

Dat weet ik niet.
Ik vind het lekker.
Ik vind het flink staan.
Omdat mijn vader het ook doet.
Omdat mijn vriendjes het ook
doen.

15. Weet je dat roken voor kmde-
ren heel ongezond is?

Hoe de kinderen aan de rookwaar
komen, is een belangrijk punt in
verband met profylactische maatre-
gelen. Het blijkt, dat velen sigaret-
ten cadeau krijgen, aanzienlijk va-
ker van vreemden dan van hun
eigen ouders (317 tegen 93). De
personen die daarbij worden ge-
noemd, vormen een bonte rij van
marktkooplieden, winkeliers, auto-
mobilisten, geestelijken, clubleiders
of -leidsters, negers, buitenlanders,
enz. Maar er zijn ook veel kinderen
die sigaretten „verdienen" met het
doen van boodschappen en het ver-
richten van andere kleine diensten.
Slechts enkelen bekennen, dat zij
sigaretten stelen („van vader"), an-
deren rapen „peukies" van de straat
of zoeken de asbakjes na.

Wat de houding van de ouders
betreft, volgens de kinderen zelf
zouden verreweg de meesten het
niet goed vinden, dat zij roken
(491), 141 zouden er geen bezwaar
tegen hebben. Overigens wordt even
vaak gezegd, dat de ouders er ,wel,
als dat zij er niet van op de hoogte

zijn, wat niet klopt met de hier-
vóór genoemde uitkomsten.

Op de vraag: waarom rook je
eigenlijk? luidde de meerderheid
van de in totaal 598 antwoorden: ik
vind het lekker (236); velen weten
het niet (207); vrij veel geven op
het te doen omdat hun vriendjes het
ook doen (88); velen ook vinden,
dat het flink staat (55) en slechts
enkelen (12) verklaarden het te
doen, „omdat vader het ook doet",
Een verrassing was het grote aan-
tal bevestigende antwoorden op de
vraag: „Weet je dat roken voor
kinderen ongezond is?" 689 zeiden
ja, tegen 76 neen. Van de door som-
migen er aan toegevoegde opmer-
kingen zij vermeld: „goed voor de
senuwe" en „niet op de longen ro-
ken".

De uitkomsten van deze steek-
proef uit de lagere-schooljeugd in
Amsterdam doen zien, dat vooral
door de jongens vaak al heel jong
herhaaldelijk wordt gerookt. Het is
van belang hiermede rekening te
houden, wanneer er pogingen wor-
den ondernomen om het roken door
de jeugd tegen te gaan. Wie een
„directe aanpak" van de rokende
jeugd wil ondernemen, zal dus de la-
gere-schooljeugd zeker niet mogen
overslaan. Het blijkt, dat het zin
heeft hiermede al vóór het vierde
leerjaar te beginnen. Aangezien tij-
dens deze levensfase in hoofdzaak
nog slechts incidenteel wordt ge-
rookt, wordt de kans op succes nau-
welijks verkleind door de factor
verslaving.

Het zou belangrijk zijn wanneer
deze gegevens konden worden ver-
geleken met cijfers van middelba-
re scholen. De mogelijkheid bestaat,
dat deze lager zijn dan die van de
zesde klassen der lagere scholen. De
sportbeoefening krijgt wellicht een
grotere invloed. Het lijkt aanneme-
lijk, dat wie al spoedig in het be-
drijfsleven belandt, zal dóórgaan
met roken wanneer dit vroeger
reeds was aangeleerd. Vergelijking
van de verkregen resultaten met de
gegevens van vroegere enquêtes in
Nederland is wat de meisjes" betreft
onmogelijk, en wat de jongens be-
treft moeilijk, omdat' men niet kar
achterhalen, wat,vroeger, onder 1*0
ken werd verstaan. Over het alge
meen krijgt men de indruk, dat d
toestand in de afgelopen dertig jaai
niet belangrijk is veranderd.

T.Z.-programma
De volgende evenementen worden
door Touring Zandvoort in de ko-
mende weken georganiseerd.

18 juli: (hedenavond) vuurwerk.
L9 juli: concert Zand v. Muziekkapel
24 juli: concert NZH-harmonie
26 juli: concert Tirolerkapel ,,De

Alpen jagers".
29 juli: zandbouwwedstrijd.
31 juli: concert Tirolerkapel „De

Alpenjagers".
1 aug.: vuurwerk
2 aug.: training sportwagens en

motoren.
3 aug.: nationale sportwagen- en

motorraces.
6 aug.: tafeltennisdemonstratie

Zomerlust, 8.30 uur.
7 aug.: concert Tirolerkapel „De

Alpenjagers".
8 aug.: ballonwedstrijd.
9 aug.: concert Zandvoortse Mu-

ziekkapel.
10 aug.: nat. prof kampioenschap

wielrennen.
: zandbouwwedstrijd.

vuurwerk.
13 aug.
15 aug.;
16 aug.:: concert Tirolerkapel „De

Alpenjagers".
21 aug.: concert Postfanfare.
23 aug.: concert Zandvoortse Mu-

ziekkapel.
28 aug.: concert IJmuider Harmonie
29 en 30 aug.: training motorren-

ners.
31 aug.: Internationale motor- en

zijspanraces.
7 sept.: autosprints XV R AC West

28 sept.: Clubdag N.A.V.
12 oct.: Traditierit 111 P.A.C.

Eén gulden voor trambaan
De gemeente Bloemendaal heeft
met de N.Z.H.V.M. overeenstem-
ming bereikt over de overneming
van de voormalige trambaan Haar-
lem-Zandvoort, voor zover deze in
de gemeente ligt. De grond wordt
voor één gulden overgedragen. Zoals
bekend zal op de grond een ver-
keersweg worden aangelegd ter ont-
lasting van het verkeer over de
Zandvoorterweg. De gemeenteraad
van Bloemendaal wordt voorgesteld
tot het overnemen van de grond te
besluiten.

Rapport over spraakgebrekkigen
Tien kinderen spreken nu beter

De gemeente-logopediste, mejuffrouw L. Molkenboer, heeft b. en w. een
rapport gestuurd over haar verrichtingen en ervaringen in het afgelopen
schooljaar.

Sinds 20 juni 1957 — datum van
het voorgaande rapport — werden
47 kinderen behandeld voor een of
ander spraakgebrek. Hiervan wer-
den er tien geheel genezen, vijf kón-
den gedeeltelijk worden geholpen en
vijf maakten geen vorderingen we-
gens slechte medewerking van de
ouders of van het kind zelf, soms
ook wegens moeilijkheden thuis. De
overige kinderen zijn nog steeds in
behandeling. Met nadruk wijst mej.
Molkenboer er op, dat tweemaal
vijftien minuten in de week spraak-
behandeling het gebrek niet kunnen
verhelpen, wanneer ouders en/of
kind zelf niet medewerken. *

Momenteel worden het meest be-
handeld kleuters, die door de school-
artsen voor spraakbehandeling wer-
den opgegeven. Vele van deze kin-
deren moest de spraaklerares naar
een specialist verwijzen. Zij kon
door het volgen van een cursus in
Amsterdam aan het Wilhelmina-
gasthuis, waar dokter Waterman de
polikliniek voor spraakgebrekkigen
leidt, de moeilijke gevallen uit
Zandvoort aan een kosteloos onder-
zoek door deze dokter laten onder-
werpen. Na overleg werden twee
zwaar stotterende jongens meege-
nomen naar Amsterdam. Na onder-
zoek zond dokter Waterman hen
door naar de Amsterdamse psychia-
ter dokter Grewel, die beide jongens
onderzocht. Men achtte hier een or-
thopedische behandeling zeer ge-
wenst; in één geval werd wegens

Watergetijden
H.W. L.W. H.W. L.W. strand

juli berijdbaar
20 5.40 1.30 18.07 13.30 9.30-16.—
21 6.22 2.- 18.50 14.30 10.30-17.—
22 7.10 3.- 19.37 15.— 11.00-17.30
23 8.02 3.30 20.33 16.— 12.00-18.30
24 9.05 4.30 21.37 17.— 13.00-19.30
25 10.16 5.30 22.51 18.— 14.00-21.—
26 11.34 7. .- 19.30 3.00-10.—
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

het opgroeien in een gezin vol span-
ningen tijdelijke opneming in een
internaat aanbevolen.

Met de bandrecorder, die de logo-
pediste in september 1957 ter be-
schikking kreeg, bereikte zij mooie
resultaten. In het najaar zullen tae-
langstellenden op een daartoe be-
legde avond naar enige opnamen
kunnen luisteren.

1500e lid Rode Kruis
In de afgelopen week werd in de
administratie van de afd. Zandvoort
het 1500e lid ingeschreven.

*
In overleg met de grote verkeers-

organisaties, de KNAC, KNMV en
ANWB, is een regeling getroffen
waarbij een ieder in de gelegenheid
wordt gesteld tegen betaling van
ƒ 7,50 een bloedgroepkaart te ver-
krijgen. De bedoeling hiervan is, dat
bij evt. vcrkeers- en andere onge-
vallen waarbij bloedtransfusie nodig
is onmiddellijk kan worden nage-
gaan welke bloedgroep daarvoor in
aanmerking komt en men dus zon-
der vertraging een donor kan op-
roepen die over dezelfde bloedgroep
beschikt.

Formulieren voor het verkrijgen
van deze bloedgroepkaarten kunnen
bij de verkeersbonden worden aan-
gevraagd en bij het secretariaat van
de afd. Zandvoort, Oranjestraat' 14.

Verdacht van 50 diefstallen
In Haarlem is aangehouden de 24-
jarige P., die verdacht wordt van
vijftig diefstallen en inbraken.

Hij heeft o.m. bekend in Zand-
voort de auto van een KLM-vlieger
te hebben meegenomen. Voorts be-
kende hij uit een perceel aan de
Noordboulevard een tas met vijftig
gulden en uit een woning aan de
Burg. Engelbertsstraat een porte-
monnaie met geld te hebben- ont-
vreemd.



Orgelconcours 1958
in Haarlem

Vorige week werd in Haarlem het bekende internationale orgelconcoura
gehouden.
Deze belangrijke muzikale gebeurtenis werd bezocht door onze mede-
werker voor muziek, de heer Jac. Bonset, die in onderstaand artikel zijn
indrukken weergeeft.

Met het organiseren van dit inter-
nationale orgelconcours heeft de
stad Haarlem zich als orgelstad op-
nieuw in de belangstelling weten te
plaatsen van talloze muziekliefheb-
bers. Deze manifestatie beweegt
zich vooral op het terrein der impro-
visatiekunst, die in de organisten-
wereld in de laatste jaren weer tot
grote bloei is gekomen.

Op de eerste avond, maan lag 7
juli .traden vier organisten, jnede-
dingers naar de wisselprijs, op. i-ïet
waren Klaas Bolt, Haarlem, Peter
Hurford uit St. Albans, Engeland en
Hans Haselböck uit Wenen.
Jaroslav Vodrazka uit Praag, moest
wegens ziekte verstek laten gaan;
in zijn plaats trad op Martin Gott-
hard Schneider uit Heidelberg.
Het bleken kunstenaars te zijn, die
allen voor hun taak berekend waren.

Klaas Bolt opende 't concert met
Praeludium und Fuge a moll van
Georg Böhm, 1661-1733. Hierna
speelde hij van de componist An-
thonie van Noordt, 1610-1675, Psalm
116 (variaties) en Psalm 23 en 24.
Het laatste werk was in harmonisch
opzicht wel belangrijk.

Peter Hurford bracht ons een
knappe interpretatie van de beken-
de Toccato, Adagio and Fugue van
Joh. Seb. Bach (1685-1750). Dit
werk werd zeer rustig gespeeld en
mooi geregistreerd.

Martin Gotthard Schneider liet
een fraaie vertolking horen van
Praeambulum in d van Heinrich
Scheidemann. (1596-1663).

Hans Haselböck blonk uit door
een bijzonder kleurrijke registratie
in George Muffat's Toccata XII en
sloot met een brillant gespeelde
Passacaglia in fis van Walter Pach
(geb. 1904).

De opkomst van het publiek was
deze eerste avond zeer bevredigend
en wij zagen met interesse de im-
provisatiewedstrijd tegemoet.

De tweede avond op woensdag 9
juli was de meest belangrijke avond
van dit orgelfestijn.

Wanneer men de opgave nagaat
waarop de candidaten moesten iiii-
proviseren komt men toch wel tot
de conclusie, dat de vernieuwing
meer en meer baan breekt. Dit is
een verheugend verschijnsel. Men
stelt zich steeds meer in op 't nieu-
we geluid, waarvan de muzikale we-
reld thans geheel is vervuld.

Wij zien, dat vanaf het begin van
deze eeuw ook de orgelstijl uit zijn
conservatieve isolement wordt opge-
heven en men constateert, dat een
belangrijke kentering aan de gang
is.

In de Zandvoortse Courant d.d.
20 mei schreef ik hierover: „Altijd
vond weer een vernieuwing plaats,
want stilstand betekende een stip
terug op de weg die mon ging.

Verder gaan was dus geboden. Br
waren en zijn thans nog grotere en
wijderstrekkende mogelijkheden, ook
op muzikaal gebied. In onze tijd
wordt de overgang naar het nieuwe
geaccentueerd doordat de omvang
van „zeven tonen" langzamerhand
plaats gaat maken voor een omvang
van „twaalf tonen". Zonder het al-
leen heilzaambrengend „dodecafo-
nisme" als het middel aan te beve-
len — men is hier volkomen vrij in
doen en laten — moet het mij toch
van het hart dat wij er ons serieus
mee bezig dienen te houden.

Men zoekt het thans verder dan
de diatoniek en ik-, wil er daarbij
op wijzen dat men met de omvang
van zeven tonen niet kan blijven
volstaan. M.i. biedt het twaalftoon-
stelsel zoveel mogelijkheden, dat het
onze aandacht volkomen verdient".
Tot zover dit citaat. Ik behoef hier
niet verder over uit te wijden en
kan volstaan met de mededeling,
dat het improvisatieconcert bijna
geheel in het kader der vernieuwing
stond. De winnaar van de wissel-
prijs werd Hans Haselböck uit We-
nen.
De jury bestond uit Pierre Segond,
Genève, Siegfried Reda, Essen en
Henk Badings, Bilthoven.

De volgorde van het optreden der
mededingers was onbekend aan ju-
ry en aan het publiek.

No. l stak vastberaden van wal
met een der opgegeven hexacorden
waarna een mooie, en wel verant-
woorde fantasie volgde. Wat hij met
het daarop volgende fuga-thema
deed was verrassend knap en gaf
ons de overtuiging dat men hier
met een mededinger van formaat te
doen had die bijna niet was te over-
treffen.

No. 2 begon met een vrij sterke
weergave van het hexacord, maar

(Adv.)
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alles verzonk verder in een drome-
rig gewirwar. De fuga werd echter
wel met een mooie climax besloten.

No. 3 deed wat gewoon (conserva-
tief) aan. Een stralend C-akkoord
voor vol werk laat bijv. geen bijzon-
dere indruk meer na op de toehoor-
ders van nu. De fuga was beter
van constructie. Jammer dat een
werkelijk modern muzikaal taalge-
bruik ontbrak.
No. 4 die ook met het hexacord
begon, bleef wat improviseren op
deze reeks in een ietwat moderne
trant, maar liet door enkele inzin-
kingen een verslappende indruk
achter. Aan het slot wist de speler
ons nog te boeien door een toege-
voegde cadens; de gahele improvi-
satie voldeed ons echter maar ma-
tig.

Als geheel hebben ,de vier can-
didaten een goede indruk nagelaten
en deze avond tot een bijzondere
weten te maken.

Zoals wij verwacht hadden werd
Hans Haselböck de winnaar.. Klaas
Bolt (no. 3) werd tweede en moest
zijn trofee aan zijn Weense collega
afstaan. Martin Gotthard (no. 2)
uit Heidelberg kreeg de derde prijs
en Peter Hurford uit St. Albans de
vierde prijs.

De derde avond van dit concours
werd verzorgd door twee leden van
de jury van de improvisatiewed-
strijd, Pierre Segond en Siegfried
Reda.

Segond opende met een Hymne
,,A solis ortus cardine" van Nicolas
de Grigny (1671-1703). Hij benader-
de vrij dicht het Franse karakter
uit die tijd, en met het „Offertoire
sur les grands jeux" van Francois
Couperin (1668-1733) wist Segond
iets grandioos te bereiken. Verder
liet hij een mooie en stijlvolle inter-
pretatie van J. S. Bach's choral „Je-
sus Christus unser Heiland" horen.

Hij besloot met een vlotte impro-
visatie over Psalm 105, die hem als
een bekwaam improvisator deed le-
ren kennen.

Siegfried Reda speelde „Magnifi-
cat IX toni" van S. Scheidt (1587-
1654) dat met overtuiging werd ver-

tolkt, „Orgelstücke" zu dem Psalm-
liedern des D.E.G." van eigen hand
voldeden zeer door een opmerkelijke
registerkeuze.

Tot besluit een pakkende „Tocca-
ta und Fuge" van Max Reger (1873-
1916), dat bijzonder goed tot zijn
recht kwam.

De vierde avond werd een con-
cert voor orgel en concert in het ge-
meentelijk concertgebouw ten geho-
re gebracht. Hieraan verleende het
Noordhollands Philharmonisch Or-
kest zijn medewerking. Dirigent
was Henri Arends, organist Albert
de Klerk.

Dit concert werd geopend met een
„Concerto voor orgel en orkest" van
de Vlaamse componist Arthur Meu-
lemans, geb. 1884. Een werk, dat af-
gezien van de perfecte uitvoering,
ons maar weinig had te zeggen.
Het orkest had het verbazend druk.
Het slagwerk weerde zich danig en
het had er soms veel van weg of
men het orgel te lijf wilde. Een wei-
nig zeggend en vrij onbelangrijk
werk.

Hierna trad Albert de Klerk op
en speelde met zeer veel stemming
„Prélude, Adagio et Choral varié sur
Ie thème du „Veni Creator" op. 4,
van Maurice Duruflé, geb. 1902. Het
stuk werd met aandacht door de
toehoorders gevolgd.

Na de pauze kregen wij de beken-
de „Derde Symphonie in c kl. t.,
op. 78, met orgel en piano van Ca-
mille Saint-Saëns (1835-1921) te ho-
ren.

De uitvoering van dit werk was
een subliem slot van het Haarlems
festival. Albert de Klerk liet zijn
talenten recht wedervaren en dwong
respect af voor zijn kunnen. Het
was een prachtige vertolking van
dit altijd weer imponerende concert.
Ook Henri Arends mocht zich ver-
heugen met deze uitvoering. Wat
wist hij (en dit alles zonder stok)
zijn orkest te leiden — in één woord
uitstekend!

Na de uitvoering begaven velen
zich naar de feestelijke receptie ten
raadhuize, waar burgemeester mr.
P. O. F. Cremers en zijn echtgenote
de genodigden ontvingen.

De burgemeester reikte hier aan
de winnaar van dit internationale
orgelconcurs, Hans Haselböck uit
Wenen, de wisselprijs uit.

Burgemeester Cremers richtte
zich hierna tot Klaas Bolt, de twee-
de prijswinnaar, met de woorden:
„Ik kan U gelukwensen, dat U van
iemand als de heer Haselböck heeft
mogen verliezen!" ,

Door het gemeentebestuur van
Haarlem werd een vocaal concert'
aangeboden door de muziekkring
„De Cantory" o.l.v. Maarten W.
Kooy, dat door de talrijke aanwe-
zigen zeer werd gewaardeerd. i

JAC. BONSET.

Sportdag ulo-scholieren
J.l. woensdag 16 juli werd de jaar-
lijkse sportdag voor de leerlingen
van het o.u.l.o., de Wim Gertenbach-
school, gehouden.

Het enthousiasme van de jongens
en meisjes kon niet worden getem-
perd door het slechte weer. Regen
en windvlagen kregen nauwelijks
vat op hun plezier in de wedstrij-
den. De scholieren hebben een spor-
tieve strijd gestreden om de fraaie
prijzen, die voor de boste prestaties
beschikbaar waren gesteld.

De meisjes waren in twee leef-
tijdsgroepen, de jongens in drie
groepen ingedeeld. Elke groep moest
een vijfkamp verwerken, t.w. l
loopnummer, 2 springnummers en
2 werpnummers. De vijfkamp werd
besloten met een veldloop van 800
meter rondom de sportvelden. De
animo voor dit slotnummer was bij
de ie klassers het grootst! Aan het
einde van de dag reikte het hoofd
der ulo-school, de heer Koerselman,
rnet een kort woord de prijzen uit.
Hij bracht een woord van dank aan
een vijftal leden van de gemeente-
politie die als jurylid fungeerden.
Hieronder volgen de uitslagen.
Veldloop 800 meter:
1. Jan Steen, 2. Jan Horn, 3. Kick

Spekkers.

Meisjes 12-1^ jaar
1. en 2. Elly Bol en Ilse Schroot,
3. Anja Rijbroek; 4. Jeanne Kees-
man; 5. Magda Smouter; 6. Ria
Dorsman; 7. Julie Smits; 8. Joke
Gelderblom; 9. Toos Janssen.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee-
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiter-
lijk ter post moet zijn bezorgd,
staan achter de naam van het schip
vermeld.
Argentinië: m.s. „Brasil Star", 22/7
Australië: s.s. Stratheden, 22 juli.
Brazilië: m.s. „Stratheden", 22 juli.
Canada: s.s. „Maasdam", 23 juli;

m.s. „Joh. v. Oldenbarneveldt"
26 juli;

Chili: via New York, 23 juli;
Indonesië: s.s. „Salatiga", 24 juli;
Ned. Antillen: m.s. Jason", 22 juli;
Ned. Nw. Guinea: s.s. Salatiga, 24/7
Nw Zeeland: via Engeland, 26 juli;
Suriname: m.s. „Stentor", 23 juli;
Unie van Z.Afrika en Z.W. Afrika:

m.s. „Carnarvon" Castle", 26,juli;
Brits Oost. Afrika: s.s. „Ferdinand

de Lesseps", 26 juli.

Meisjes 15 jaar en ouder
1. Els Verkerk; 2. Betty Visser; 3.
en 4. Annie Koper en Gerda van
Keule en Annemarie Menks.

Jongens t.m. IS jaar
1. Jan Molenaar; 2. en 3. Kees
Bruijnzeel en Ernst Brokmeier; 4.
Rob den Drijver.

Jongens 14 en 15 jaar
1. Bart Schrader; 2. Kees de Ruiter;
3. Erik Sluis; 4. Jules Fransen; 5.
Frits van Caspel; 6. Richard van
Neer en Wil Franken.

Jongens 16 jaar en ouder
1. Kees van den Bos; 2. Jan Steen;
3. Robert Maas.

Opbrengst Anjercollecte
De Anjer-collecte heeft in Zand-
voort ongeveer vijfhonderd gulden
opgebracht.

Geslaagd voor examens
Martin Arts en Paul Brugman, leer-
lingen van de St. Jeroenschool te
Haarlem behaalden hun mulo a- en
middenstandsdiploma.

Piet van den Berg, leerling van
de St. Henricusschool te Heemstede,
behaalde het mulo b-diploma.

Mary Boerce, behaalde te Haar-
lem het mulo a-diploma plus mid-
denstandsdiploma.

Onze plaatsgenoot P. W. Drom-
mel slaagde in Amsterdam voor het
diploma scheepswerktuigkundige.

Sterrenparade
Zondagmiddag organiseert de Kon.
Ned. Motorrijders Ver. op het cir-
cuit een zgn. Sterrenrit. Voor ge-
middelde tijden (70-80,80-90,90-100
en boven de 100 km per uur) wor-
den als beloning Sterren verstrekt.

Trommelen
voor instrumenten
Het jeugdkorps van de Zandvoortse
muziekkapel heeft 'j.l. maandag
weer met slaande trom gelden inge-
zameld voor de aankoop van nieuwe
muziekinstrumenten. Er werd een
aardig bedrag opgehaald.

A.s. .maandag, gaan de jongens en
meisjes-i weer met nieuwe moed
aan de slag op 't trommelvel in de
Brederodestraat en omgeving. Zij
rekenen weer op een goede ont-
vangst.

Vertraging in postverkeer
rnet Irak
In verband met de huidige omstan-
digheden. in Irak moet rekening
worden gehouden met vertraging in
het postverkeer voor dat land.

De verzending van luchtpost en
luchtpostpakketten is gestaakt.

De luchtpost die dinsdag j.l. naar
Bagdad verzonden zou worden, is
voorlopig te Amsterdam achterge-
houden.

Hoeveel kijkers/luisteraars?
Op l juli 1958 bedroeg het aantal
geregisteerde tv-ontvangers 315.878
tegen 308.126 op l juni j.l. In to-
taal werden in de loop van het eer-
stc halfjaar 1958 76.859 tv-toestel-
len aangegeven- tegen 60.532 in de-
zelfde periode van '57, d.w.z. bijna
27 procent méér.

Dit resultaat komt geheel voor
rekening van het eerste kwartaal
van dit jaar, toen 52.312 tv-ontvan-
gers werden geregistreerd tegen
34.048 in het corresponderende tijd-
vak van '57, een relatieve stijging
van bijna 54 procent.

Het tweede kwartaal vertoont een
geheel 'ander beeld. Met 24.547 tv-
apparaten bleef het registratietotaal
ruim 7 procent ten achter bij de
26.484, die in dezelfde periode van
het vorige jaar werden ingeschre-
ven.

Evenals in '56 en '57 heeft, al-
thans tot nu toe, ook dit jaar de
maand juli weer de kleinste toena-
me van het aantal geregisteerde tv-
toestellen (7.752) opgeleverd.

Op TL juli 1958 waren '2.426.902 ra-
diotoestellen aangegeven tegen
2.417.429 op l juni j.l.

Het aantal aangeslotenen op het
draadomroepnet bedroeg op de eerst
genoemde datum 515.550 tegen
517.108 op l juni j.l.

Daar kunt u heen
Monopole

Vanaf vrijdag 18 t/m atondag 20 juli
7 en 9.15 uur: film „Seven hills 'of
Rome".

Vanaf maandag 21 t/m woensdag
23 juli, 7 en 9.15 uur: film „Bon-
jour Kathrin".

Donderdag 24 juli, 7 en 9.15 uur:
film „High Society".

Vanaf vrijdag 18 t/m donderdag 2k
juli, 2.30 uur: film „Rin-Tin-Tin,
de dappere wolfshond".

*
Hotel Bouwes

Dagelijks 8 uur: Het orkest van Ni-
co de Vries.
Zondags matinee.

BEDREIGDE MENSELIJKHEID
Zomercursus te Bentveld 16-23 aug.

In een door techniek gestuwde en
gestempelde maatschappij dreigt
onze menselijkheid tussen de wielen,
te raken. De mens heeft technie-
ken geschapen en samenlevings-
vormen laten groeien, die hem wel
comfort schenken, maar zijn waar-
digheid en bestemming tekort doen,
zelfs aijn bestaan bedreigen. En 't
wordt wellicht tijd, dat de mens
zich bewust wordt, dat hij zich
daartegen schrap dient te zetten,
want zonder bewuste tegenkrachten
redt hij het bepaald niet. Welke
bewegingen dienen zich als tegen-
krachten aan? Welke antwoorden
geven zij op de uitdaging van de
techniek. Hoe kan de mens zijn
energieën versterken' en bundelen?
Ziedaar een greep uit de vragen die
in deze cursus aan de orde worden
gesteld.

Programma:
Ontmenselijkende factoren in onze
tijd. - prof. dr. J.Hoekendijk (gevr.)
Tegenkrachten: welke maatschap-
pi jvorm streven we na?
1. Visie van de Wereldraad van

kerken - drs. H. M. de Lange.
2. Visie van Rome - pauselijke en-

cyclieken - P. Recknian.

3. Visie van het humanisme - dr.
B. W. Schaper.

Gezamenlijke zorg voor ne hximani-
teit.
l Waar gaan christendom en hu-

manisme uiteen? - dr. W. F. Gol-
terman.

2. Waar vinden humanisme en
christendom elkaar? - discussie-
groepen.

Israël op de bres voor democratie
en menselijkheid (met lichtbeelden
en muziek) - de heer en mevrouw
Hinlopen-Nannlnga.
. Leiding: mej. ds. W. H. Buijs, de
heer en mevrouw Riphagen-Schoi.

Burgerlijke stand
van 11—17 juli 1958

Geboren: Ronald Willem Hendri-
kus,'z.v. Ph. H. Bakkenhoven en Th.
J. G. Goedemans.

Ondertrouwd: Dirk Delies-en Dirkje
van der Mije; Johannes van der
Vliet en Jacoba Anna Johanna
Klumper; Rudolf Frans Ameling en
Elisabeth Vermaas; Alois Paap en
Maria Johanna 'Frle.
Overleden: Josina Elizabeth Snoek,
oud 86 jaar, wed. van C. J. Kroesc.
- Geboren buiten de gemeente:
Helene Silvanie Bogert.

FAMILIEBERICHTEN
Verloofd;

RINY BENSE
en
HANS ZWART

Wilhelminaweg 12,, Zandvoort
Waldeck Pyrmontlaan 3, Overveen

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE 2ANDVO ORT

Kennisgeving
Burgemeester en wethouders van
Zandvoort brengen ter openbare ken-
nis, dat de tweede wijziging van de
legger der wegen van de gemeente
Zandvoort door Gedep.. Staten van
Noordholland bij besluit van 30 ju-
ni 1958 afdeling 2b no. 13 is vast-
gesteld.
De wijzigingslegger zal op 21 juli
1958 op de gemeentesecretarie voor
een ieder ter inzage worden gelegd.
Uiterlijk tot op de dertigste dag na
het tijdstip van het ter inzage leg-
gen staat aan een ieder belangheb-
bende tegen deze vaststelling beroep
op de Kroon open.
Zandvoort, 16 juli 1958

Burgemeester en wethouders
voornoemd,
De burgemeester v. Fenema.
De secretaris, W. Bosman.

Mensen en zaken
Zijn wij er bij?

Terwijl de wereld de adem inhoudt
voor de spanning, die er deze week
in het midden-oosten ontstaan is en
welhaast tot een hoogtepunt is ge-
komen, gaan de zaken in ons landje
gewoon door. Het was een gerust-
stellende mededeling-, die de minster-
president eergisteren deed: Er is
nog geen „direct gevaar" voor Ne-
derland en de Nederlandse zakenlie-
den in Irak maken het goed. Verder
is er een prijsstop voor melk afge-
kondigd en is bekend gemaakt dat
we binnenkort een nieuw bankbiljet
van duizend gulden zullen krijgen.
Vanzelfsprekend denkt iedereen in
deze uren het eerste aan zichzelf en
de zijnen. En het is niet zo heel
vreemd dat de gebeurtenissen rond
Korea, nu ongeveer 10 jaar geleden,
ons minder beroerd hebben dan de
acties der betrokken landen, thans
in het Midden-oosten.

Vredelievende toeschouwers van
het wereldgebeuren zijn bereid hun
instemming te betuigen .met het op-
treden van Amerika in Libanon. Er
gaat iets doeltreffends van uit. Men
krijgt de indruk dat het westen
een krachtig „halt" toeroept aan het
adres van hen, die de vrede willen
verstoren. Een normale bijkomstig-
heid is het dat de geweldplegers en
de ordeverstoorders deze vorm van
gewapend toezicht „een daad van
agressie door Amerika" noemen.

Wat men dan wel moet denken
van „de hulp", die Sovjet-Rusland
in november 1956 het Hongaarse
volk bood, wordt niet gezegd. Zo
goed als de gebeurtenissen in Hon-
garije indertijd een morele"" neder-
laag van het westen betekenden, zo
goed is het krachtig optreden van
Amerika op het ogenblik in het na-
bije oosten een streep door de reke-
ning van Rusland, dat met lede
ogen* moet toezien dat het westen
z'n invloed in het midden-oosten
niet zonder meer wenst prijs te
geven.

Nauwelijks twee jaar geleden
werd van Hongarije uit een wan-
hopige boodschap en een dringende
bede om hulp naar de vrije wereld
in het westen gezonden. En het
westen moest er doof voor blijven.
De enige recatie was een stroom
van protesten, die de overweldigers
van het dappere Hongaarse volk
naast zich neer legden. De schok-
kende dagen van de Hongaarse op-
standelingen tegen het communis-
tische schrikbewind liggen ons nog
vers in het geheugen. En ze worden
onwillekeurig in verband gebracht
met wat nu in Libanon en andere
staten in het nabije oosten gebeurt.

En men moet met smart vaststel-
len dat het Hongarije van' toen er
anders voor stond dan het Libanon
van nu.

Toen waren de meedogenloze
agressors reeds aanwezig met een
groot vertoon van overmacht. Nu
heeft een vrijheidslievende staat de
wacht betrokken in een land, dat
bijstand heeft verzocht. En men is
geneigd te zeggen dat zij, die eer-
tijds met bruut geweld het Hon-
gaarse volk neersloegen, thans zicht
baar onder de indruk zijn.

Maar hoe lang zullen de wapenen
nog nodig zijn om orde en vrede te
verzekeren? Een wereld, die in even
wicht moet gehouden worden met
het arsenaal der grootmachten, is
niet zo prettig" om in te leven.
Daarom — hoe menselijk misschien
op zichzelf ook — gaat het niet aan
te berekenen of wij „er wel buiten
blijven". Wij zijn er natuurlijk al
lang in betrokken, wij weten het
nog niet Onze koningin en re-
geringsleiders worden niet ver-
moord. De bloeddorst gaat nog
steeds onze deur voorbij.

Laten we echter in 's hemelsnaam
niet inslapen bij onze nieuwe bank-
biljetten en ons zuivelbedrijfschap.
schap.

MOMUS.

Vuurwerk
Hedenavond wordt voor de Rotonde
het tweede vuurwerk in dit seizoen
afgestoken. De pijlen en andere py-
rotechnische vondsten gaan om tien
uur de lucht in.



DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Zijlweg 63, Haarlem, tel. isil,.!

Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver-
zorging van begrafenissen, cro-
maties en transporten.
Meldingsadressen- te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

Fantastisch!
500 gram lamscoulash f 1,50
500 gr. Lamslappen ƒ 2,—
750 gr. Borstlappen ƒ 2,55
500 gr. Schoudercarb. en O O C
500 gr. Gehakt &igO3
Lamsvet per pond ƒ 0,40
l pond Lappen en een pond gehakt

ƒ 2,85
Uitgebr. sortering Fijne Vleeswaren

SLAGERIJ GAUS
Kerkstraat 14, tel. 2102

AFWEZIG:
van 20 juli—17 augustus

Zuster S. M, de Wilde
Zeestraat 67

Waarnemend: Zr. M. E. Niezen,
Van Lenneuweg 42, telef. 2382

Openbare Leeszaal
Nieuiue aanwinsten.

Jacquelyn Berrill — Albert Seweit-
zer.

Willem van lependaal — De com-
misaris kan me nog meer vertel-
len.

Elizabeth Bradford — Laten we
eens over onze kinderen praten.

H. Tasieff — Kraters in lichterlaaie.
Dr. D. M. E. A. J., Stork-van der

Kuyl — Handboek voor huishoud-
kunde.

Nora Hana — Handboek voor breien
en haken.

Johan Pabricius — Mijn huis staat
achter de kim.

R. Blijstra — Nederlandse bouw-
kunst na 1900.

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 9 uur:
Doktoren:

H. K. van Es
Kostverlorenstraat 4, telef. 2058

en
P. Flieringa
Brederodestraat l, telefoon 2181

Zondag 20 juli
Dierenarts J. Beijers
Raamsingel 28, Haarlem, tel. 33164

Wijkzuster:
M. E. Niezen
Van Lennepweg 42, telefoon 2382

Apotheek:
19—25 juli: •
Apotheek Wijnne, Haltestraat 8
ledere avond vanaf 10.30 uur ge-
opend voor recepten en spoedge-
vallen.
Zondags zijn beide Apotheken ge-
opend.

Opzienbarende

bij „DE WAAG"
Wij zijn er in geslaagd bij één van de grootste haute-couture
confectionnairs een

prachtige partij japonnen
op de kop te tikken, die een normale waarde hebben varië-
rend van ƒ 50 tot ƒ 100, die wij verkopen voor

f 19,75 - f 24,50 - f 29,50
f 34,50 en f 39,50

Deze japonnen zijn gemaakt van de beste Franse stoffen,
waaronder vele Amerikaanse modellen in de maten 9, 11, 13,
15, 17, d.w.z. maten 34, 36, 38, 40, 42.
OOK IN DE GROTERE MATEN SPECIALE PRIJZEN

•. Tevens kochten wij een partij
GESTREEPTE DAMES REGENMANTELS, normale waarde
ƒ 95 nu voor ƒ 49,50 in diverse kleuren.

MODE*MAGA'ZIJN

„DE WAAG"
HALTESTRAIA.T 40 T.EL. 2087

Het huis met wereldberoemde merken zoals „Tweka", Hein-
selmann, Catalina, Marino, del Mar, Sturka, Lastina enz.
STEEDS EEN STAP VOOR!

P R E D I K B E U R T E N

Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 20-juli

10.30 uur: ds. R. H. Okleman.
Kapel Woodbrookers, Bentveld:

10.45 uur: mej. ds. W. H. Buijs.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 20 juli

10.30 uur: ds. J. J. v. Hille, Rem.
pred. uit Amsterdam.

Het huis in de duinen:
19.30 uur: ds. C. P. Hoekema,
Doopsgez. predikant uit Haarlem.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmaweg
Zondag 20 juli

9 en 10.30 uur ds. A. de Ruiter.
17 uur: ds G. Heijerman van Nij-
verdal.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zondags H.H. Missen om 6.30-7.30-

8.30-9.30 Hoogmis en 11 uur; in
Het huis in de duinen om 8.30 u.;
in de H.H. Missen van 8.30 en 11
uur zijn alle plaatsen vrij.
's Avonds om 7.30 uur Lof.

In de week H.H. Missen om 7 uur
en 7.45 uur en 's avonds om 7.30
Lof.

Nad. Chr. Gemeenschapsbond
In de maanden juli en aug. geen
samenkomst.

Jehova's getuigen
Woensdag 20 u. en zondag 14.30 u.
studie op adres Hogeweg nr. 46.

O

Humanistisch Verbond
Zondag 20 juli, 9.45 uur, 402 m. ra-
diotoespraak door dr. Arn. Saal-
born. Onderwerp: „Vernieuwing".

Uw kleding bij:

One Hour CleaningSemce
HALTESTRAAT 39 - TEL. 2810
in l—2 dagen als nieuw terug!!!!

GROOTSTE
OPRUIMING

aller tijden
GRAMOFOON

PLATEN
van af

~ ~ .SIK

ct

Autorijschool „Laurens"
leidt U op in zo vlug mogelijke tijd. Les ƒ 6,- per uur.

Aanmelden: Zandvoortselaan 25
Telefoon 3556

D E K E N S
tegen zomerprijzen
ƒ 17,50 - ƒ 19,50 - ƒ 21,00 - ƒ 26,00

1 pers. divanbed f 26,50
2 pers. divanbed f 44.--
l pers. ledikant met voetbord f 34,50
Dubbeldivanbed f 67,50
Etagebed f 67,50

a H» Keiïlper
Telefoon 2119 en 2344

Beddenmagazijn

HALTESTRAAT 21

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

VANAF VRIJDAG 18 JULI t.m.
ZONDAG 20 JULI, 7 en 9.15 uur

Seven hills of Rome
JArrivederici Roma) In technicolor.

Mario Lanza, Renate Rascel, Maria Allas-
sio, Peggie Oastle, Carlo Rizzo.

Lanza in het land van het lied waar iedereen
zingt. Van Opera Grand tot Dixieland. Een
nieuw geluid vol melodie en vrolijkheid.

Alle leeftijden.

VANAF MAANDAG 21 JULI t.m.
WOENSDAG 23 JULI, 7 en 9.15 uur

Bonjour Kathrin
Üaterina Valente, Peter Alexander, Silvio
Francesco, Rudolf Vogel en het vermaar-
de orkest Kurt Edelhagen. ,

Een meeslepende show vol melodie en ritme.
Alle leeftijden.

DONDERDAG 24 JULI, 7 en 9.15 uur

High Society
Bing Crosby, G-race Kelly, Frank Sinatra,
Louis Calhern, Louis Armstrong en zijn
band. In technicolor.

Een verrukkelijke, vrolijke en vlotte muzikale
comedie. Toegang 14 jaar.

VANAF VRIJDAG 18 JULI t.m.
DONDERDAG 24 JULI, 2.30 uur

Speciale matinee's (alleen bij slecht weer)
Wij presenteren U een waarlijk uitzonder-
lijk filmwerk

Rin-Tin-Tin
de dappere Wolfshond

Alle leeftijden.

WONINGRUIL
Aangeb.: keurig onderh.
3 k. woning Koningstr., la-
ge huur. Gevr. eensgez.
huis in Zandv. Hogere huur
geen bezw. Br. 5402 Z.Crt.

TE HUUR v.a. 15 sept. op
goede stand: GEM. KA-
MERS m. vrije keuken en
toilet, voor kl. gez. ƒ 70,—
p.md. Br. nr. 5406 bur. ZC

Gepens. echtp. vr. l t/m 15
aug. evt. 22 aug. rustige
ZIT-SLAAPK. m. gebr. v.
keuk. Br. m. pr. ond. nr.
5404 bur. Z. Crt.

n.V« Noorderduinweg Zandvoort

vraagt voor spoedige indiensttreding

Steno typiste
met kennis van Engels en Duits, zo mog. ook Frans.

Te huur gevr. v.d. 2 laat-
ste weken van aug.: KA-
MERS m. zitk. en gebr. v.
keuk. v. 3 volw., 5 kind. en
2 baby's. Liefst in onm.
nabijh. v. zee. Aanb. met
omschr. en pr. aan: Kra-
mer, Langestr. 121, Amers-
foort of tel. 03490-3119.

Te koop gevr. eenv. HUIS
v. inw. v. Zandv. Direct of
sp. te betr. Ev. woningruil
m. A'dam. Br. 5401 Z.Crt.

Weggevlogen blauwe PAR-
KIET. Terug te bez. bij
Kuik, Tramweg 30.

Gevr. HULP i.d. HUISH. l
of 2 midd. p.w. Hoog loon.
Marisstraat 22.

Gevr. v.d. mnd aug. bij
badg. HULP i.d. HUISH.
ledere ochtend een p. uur
of enige ocht. per week.
Julianaweg 5.

2
presenteert:

wegens enorm succes nog een week

is goedkoper dan
FLES BIER 29
Tweede fles 19

Op ons atelier kunnen ge-
plaatst worden enige
MACHINESTIKSTERS ,
BIJPERSERS en
LEERLINGEN.
Hoog loon. Aanm. Dames-
mantelfabriek Holland Con-
fectie, Zijlweg 123, Haar-
lem. Tel. 18584.

Te koop: donkerbl. Eng.
KINDERWAGEN. Hotel-
pension „Friesland", Ho-
geweg 36.

Te koop KINDERWAGEN
z.g-.a.n., met wieg. Schouw,
Zandvoortselaan 36.

Ta koop: leeg te aanv. een
nagenoeg nieuw PAND,
l zitk., 3 slaapk., douche,
keuk., zolder, schuur.Eigen
grond. Prijs ƒ 25.500 vrij
op naam. Geh. vrijbl. inl.
Makelaar J. Boogaard, Re-
gentesseweg 7, tel. 2210.

AatagëbV prima KOSTHUIS
voor net persoon. Br. nr.
5403 bur. Z. Crt.

TE KOOP:
PERCEEL in 't villapark
Kostverl. Dad. te betrek-
ken. ƒ 33.000,-.
PERCEEL m. gar. bij de
Brederodestr. Leeg te aan-
vaarden. ƒ 35.000,-.
Nieuwgeb. HUIZEN met
garage ƒ 38.000,-.
4 KAMERFLAT a.d. Bou-
levard m. woningruil Am-
sterdam. ƒ 30.000,-.
HUIS a.d. Fr. Zwaanstraat
m. woningriul A'dam.
HUIS a.d. Lijsterstr. met
won.ruil A'dam of Haarlem
HUIS i.d. Piet Leffertsstr.
ƒ 25.500.-
Nieuw geb. HUIS m. gar.
l gr. kam., keuk, bov. 3
slp.kamers, douche, zolder.
ƒ 33.500,-.
Vrijst. HUIS Brederodestr.
c.v., parketvl. ƒ 55.000,-.
Hypotheek tegen bill. rente
beschikbaar.
MAKELAAR W. P A A P
Hogeweg 17, tel. 2965.

TE KOOP of TE HUUR
GEVR. HUIS te Zandvoort
In ruil dubb.bov.h. (huur-
won.) te Haarlem. Br. nr.
5405 bur. Zandv. Courant.

HULP i.d. HUISH. gevr.
van 8.30-12.30 uur. Aanm.
tuss. l en 4 u. mevr. Ten
Wolde, • Duindoornlaan 30,
Bentveld. Tel. 27167

Gertenbachs Drukkerij
verzorfit al uw

FAMILIE
DRUKWERK

als:
Geboortekaartjes
Verlovingskaartjes
Ondertrouwcirculaires
Visitekaartjes
Rouwcirculaires
Dankbetuigingskaarten

Achterweg l
telefoon 2135

Groot plat blik
ANANAS
Tweede blik ....

99
59

Groot blik HARING
in tomatensaus 69
Tweede blik 49

j/l blik Hero
DOPERWTJES 79
Tweede blik .., 59

100 gram
TUINB. SPEK 35
Tweede ]00 gram. . 19

Blik AARDBEIEN... 79
Tweede blik . . 49

Fles wijn
ADELROSSA 295
Tweede fles 99

Groot blik
GEHAKT UNOX.... 109
Tweede blik 89

Groot blik
ORANGE JUICE 79
Tweede blik 59

Grote fles
SLAOLIE 119
Tweede fles 79

VETTE EDAMMEE
/LEKKERE MEIKAAS\
\rnet veel smaak / per 69

Pakket
2 stukken babyzeep
Van 't Klaverblad — Dus goed!
BOVENDIEN LEUKE RAMMELAAR CADEAU!

KERSENJAM
met HELE KERSEN
uit de dure prijsklasse

van 98 voor 79

LITERBLIK
AARDBEIEN op sap
nieuwe oogst

van 100 voor 139

NIEUW NIEUW

Frouette Bonbons
Luxe Franse bonbons gesorteerd met witte chocolade

200 gr. 79
Vraag onze uitgebreide vacantiefolder
216 SOORTEN PICNIC- en VACANTIE-PROVIAND

NIEUW NIEUW

Enorm bl. boterhamworst
Inhoud 1800 gram - ideaal voor vacantie.
Uitsnijden voor de boterham of dikke
plakken snijden om zó te eten of te bakken

NIEUW NIEUW

Unox keurpak rookworst
Speciaal verpakt — blijft weken vers en lekker

Bij ƒ 2,50 boodschappen:

SET: TANDENBORSTEL
NAGELSCHUIER

of:
DAMESKAM \

SET: HERENKAM '
ZAKKAM )

in plastic zakje .

in cellofaan zakje

39

39
Banketbakkerij Kinkerstraat Amsterdam:

Vruchten
Pensé gebakjes 5 voor 79
A.s. maandagmorgen wegens inventarisatie

GESLOTEN TOT l UUR

Bus
nootmuscaat 59

Bus witte
peper 29
Zakje
laulierblad 17
Pak 500 gram
speculaas 79
Verse
roomboter 79
Rol chocolade
pastilles 59
3 pakjes
margarine , 89
3 planten-
margarine . 99
3 fles
tonic . 39

Literpot
zoetzuur ... 49
1/2 literblik
sperciebonen 39
V., literblik
ddppertjes 39
3 blik
sardines 89
500 gram
dadels .... 39
Blik 340 gram
cornedbeef 109
Pakje 100 gr.
thee 49
Blauwmerk
koffie 99
Zware
dweilen 39

Stuk
badzeep 29
5 limonade-
glazen 59

Grote ruit
stofdoek 39
Wafeldoek 29

Werkdoek 29

5 plastic
bekers 59

Grote plastic
strandbal 139

Badminton
racket 99

Badminton
shuttle 15

Banketbakkerij Kinkerstraat Amsterdam:

RONDO'S met veel spijs 5 voor 59

Z AN D VOORT- KERKSTRAAT W

Elke LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150



Philips grote

Gramofoon
inruil actie

Bij aankoop van een

PLATENWISSELAAR
ontvangt U terug:

25,-
15,-
10,-

voor een oude Phi-
lips grarnofoon, pla-
tenspeler of wisselaar
voor een ander merk
grarnofoon
voor 10 oude gramo-
gramofoonplaten

Koop nu een Philips
PLATENWISSELAAR

DIT IS UW KANS!

WEER ONTVANGEN:

Dames Orlon-
Vesten f 19,75
in rood, geel, wit, licht blauw

en turkois

„De Wolbaal"
Haltestraat 12a, telefoon 2099

HET BLIJKT STEEDS WEER:

Het Wonder van Zandvoort
is toch goedkoper

in luxe en huishoudelijke artikelen,
speelgoederen, Sola-artikelen, bala-
tum, Edy wasmachine's, Bondor le-
dikanten.

Luxaflex aluminium
Jalouzieën

in 16 kleuren, in iedere maat te
leveren. Vraagt U eens prijs?

LIEBHERR KOELKASTEN
110 liter, m. kompressor ƒ 666

SWALUESTRAAT 9 - Telef. 2418

Voor 'n goede
zonnebril

Brillenspecialist

LOOMAN
Erkend fondsleverancier

.Haltestraat 5 = Telefoon 2174

Foto-KEno HAMBURG
Nieuwe sortering Japanse Prisma kijkers
GROTE PRIJSVERLAGING AGFA-CAMERA'S
Nieuwe camera „Click" ƒ 19,75
JAPANSE CAMERA „SAMOCA" kleinbeeld ƒ 79,-
REPORTERTASSEN met draagrie m slechts ƒ 9,90

SAMOCA-CAMERA met belichtings meter en gekoppelde afstandsmeter
2,8 lens ƒ 160,— Komt tijdig voor Uw Pas-foto's.

Ontwikkelen, afdrukken en vergroten.

Igcbr*
(BURGER!
l slagerijen |

Lamsvlees
licht verteerbaar

en voedzaam
dus

gezond
NATIONAAL en INTERNATIONAAL BEKROOND

OOK DEZE WEEK

750 gr. Lamsrollade 2,39
750 gr. LAMSCARBONADE
750 gr. magere LAMSLAPPEN
750 gr. LAMSBOUT

1,98
2,98
3,38

750 gr. fijne riblappen... 3,38
750 gr. pr. osselappen 2,68
Biefstuk tartaar 250 gr. 1,25

100 gr. ontbijtspek
100 gr. ham samen.. 29 Ct
100 gram lever
100 gr. pekelvleea 85 Ct

Bij sla en jonge groente
Doorr. vark.lappen 1,19

Magere varkenslappen
500 gram 2,68

Varkenfric., 500 gram.... 2,90

ROSBIEP
LENDE
ENTRE COTE
STAARTSTUK

2,90
300 gr.

Hausmacher, 100 gr. ... 0,59
Jachtworst met knoflook

* 100 gr. 0,48
Berliner, 100 gr 0,48
Paté de foie gras, 100 gr. 0,49

ALLE SOORTEN ZOMERVLEESWAREN
zoals rookvlees, rauwe ham, bacon, rauwe rib, blaasham, ge-
kookte Casseler rib. enz. enz.

Koopt in een klassesaak, dus bij

Gebr. Burger's slagerijen
HAARLEM - AMSTERDAM

ZANDVOORT, HALTHSTRAAT S, TELEFOON 2994

GOEDE ONTSPANNING door
spannende Televisiestukken!

Wacht niet langer. Schaf
nu reeds een televisie-
toestel aan. U ziet 't op
z'n best met
PHILIPS TELEVISIE
groot beeld 53 cm ƒ 995,—

43 cm ƒ 795,-
Compleet geplaatst vanaf
ƒ 157,05, restant in ter-
mijnen van ƒ 47,65 p.m.

PHILIPS RADIO seizoen 1959
Vanaf ƒ 115 met aansluiting voor pick-up
Philips draagbaar toestel voor buiten en. binnen, prima van toon en
uiterlijk, ƒ 99,50. U loopt er zo mee weg!
PHILIPS RADIO modern van uitvoering, prachtig van toon!
Uw oude radio heeft inruilwaarde!

RUIL THANS UW OUDE platenspeler in!
Bij aankoop van een nieuwe Philips platenwisselaar krijgt u van ons ƒ 25
voor uw oude Philipsspeler. Wij geven U ƒ 10 voor inruil voor elk ander
fabrikaat. Heeft U 10 oude gramofoonplaten? Ook die zijn ƒ 10 waard!
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg, de betaling met U.
Aangesloten bij het Kennemer RADIO TELEVISIE SPECIALIST
Financieringsinstituut. •• w Vb AF. H. PenaatGedipl. Philips service-dealer
voor radio en televisie Kostvevlerenstraat 7 - Telef. 353*

Een stofzuiger om trots op
te zijn:

Excelsior
stofzuiger

Nieuw model, prima zuig-
kracht ƒ 145 of ƒ 2 p.w.

Televisie Radio Specialist

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Dameskapsalon ,Eugène'
Hogeweg 72, telefoon 2068 voorheen
Van Baerlestraat, Amsterdam.
Eugêne voor het fijnere genre.
Individuele kapsels. Nieuwste
Gold wave en kleurspoelingen

Rijwielen
RUDGE
FONGERS
LOCOMOTIEF
RILATEX

Voor 'n heerlijke tocht

vindt U bij:

Henk
Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

Fa. Verbeek v. El
Binnenweg 69, Heemstede
bij Julianalaan, tel. 39562

KINDERWAGENS
WANDELWAGENS
Boxen, kinderledikantjes, kin-
derstoelen en comodes.
Overtrekken van wagenkappen
Voorzorg-zegels worden in
betaling aangenomen.

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

Annex CABARET EXTASE
Zandvoort

Bet gehele jaar geopend

Gedurende t de maand juli
dagelijks 's avonds 8 uur

Nico de Vries
met zijn orkest

Vocaliste: JOKE BUSCH.
Afgewisseld door een
oabaretprogramma met
internationale artiaten

ZONDAGS MATINEE
met volledig avondprogramma

Voor

GOED BROOD
en

BANKET
naar

Fa. H. van Staveren
Zeestraat 48 - Telef. 2684

H O L I D A Y
Auto's zonder chauffeur
Uitsl. model 1957 en 1958 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapitan,
Fords Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10454

Belangrijke
telef oonnupimers
en adressen

2000 Brandmelding-
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kloste Raadhuisplein.
2345 Gemeente Secretarie
2069 Begrafenis- en crematie-onder.

neming J. de Koode, Kerkstr.la
2484 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbecfcestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Benault senvice-dealer

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
•beahs Drukker}), Aohteqweg 1.

Bandrecorders vanaf ƒ 4,-
p.w. zonder vooruitbet.
Televisiepalace, Radiohome
Amsterdamsestr. 38, Den
Haag, tel. 01700-551069.

WIST U
dat 20% korting op alle
stoomgoederen perxna-

nent wordt gegeven,
indien U deze brengt*
en haalt in ons filiaal.
KERKSTRAAT 26

Chemische wasser^
eni ververü

KEYSER
Telefoon 2653

HEEFT U IETS OP TE
RUIMEN?? Wij kopen alle
soorten meubelen en inboe-
dels. Overal te ontbieden.
P. Waterdrinker, telef. 2164

DALMAS
modelpleister-

modepleister
elastisch "

* waterdicht
IMPORTEUR: N.V. FERIE HEDDES
Groningen * Zandvoort
05900-29337 02507-2667

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

K I S T E N voor 13 mud
kolen a ƒ 20 per stuk. Ook
kisten v. verhuizingen en
emigratie. Helgering Zand-
voortselaan 39, telef. 2937

bestel tijdig
uw schoolboeken

„esvé" grote krocht 17

Laat uw hond door een
erk. trimmer PLUKKEN
of SCHEREN. Spec. aan-
bev. door h.h. dierenartsen.
Ook aan huis te ontbieden.
G, WALMAN, KI. Hout-
straat 34, Haarlem,- tele-
foon 02500-14303.

Dat kunt ook U zeg»
gen na een adver«
tentie in de

Z ' A N D V O O ' R T S E
C O U R A N T
Achterweg l

Uw advertentie im»
mers bereikt alle

groepen van Zand»
voorts bevolking 1111

Gemeentelijk
Douche- en Kuipbadinrichting

i Raadhuisplein 4

Het badhuis is geopend:
VRIJDAGS
van 9-12 uur v.m., 2-5 uur n.m., 7-10 uur n.m.
ZATERDAGS
van 9-12 uur v.m., 2-5 uur n.m., 7-10 uur n.m.
DOUCHEBAD ƒ 0,25 KUIPBAD ƒ 0,60

DE VOLKSKREDIBTBANK VAN HAARLEM EN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

helpt U
ALS OVERHEIDSINSTELLING

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.

KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet
inééns kunt betalen;

FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-
keliers) aan het Kennemer Finanoierings-Instltuut;

VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om 'te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de
- plaatselijke correspondenten.

Koffiemelk
Zuivere Arachide-

olie «es 119
Kippensoep
Kippensoep met

Vlees ütersblik 130

Lunchworst
blik 340 gram 119

Gebraden gehakt .
blik 4 ballen 129

Knak worst j es
Ontbijtworst
Ontbijtspek

pot 8 stuks 109

150 gram 39

Drupsrollen
Fruitcocktail, Ananas, Sinaas,
Ice mints 3 rollen

Sinaasstengel

Driekleur
Vruchten

Plus uw dividend !

ZANDVOORT GROTE KROCHT li

Erkende

AUTORIJSCHOOL „ZANDVOORT"
1 Autorijles

Verhuur van Opeis Rekord
zonder chauffeur

THORBEOKESTRAAfT 17
Telefoon 3083
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Giro 523344

Advertentieprijs:
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Eerste T.Z.-vuurwerk de lucht in
Ex volgen er nog twee

Vrijdagavond had dan het eerste en lang verwachte vuurwerk in dit
seizoen plaats. Men had geen beter weer kunnen treffen. Het was hel-
der en een zeewaarts gerichte bries hield de rookontwikkeling, die al-
tijd bij een dergelijk evenement hoort, ver van de talrijke toe-
schouwers.

pen!

Reeds een uur,,voor het aanvangs-
tijdstip begon de exodus van belang-
stellenden naar de boulevards ter
weerszijden van de rotonde. De
drukte was enorm! Zelfs de strand-
pachters in de onmiddellijke nabij-
heid van de rotonde deden op dit
voor hun business ongewone uur
goede zaken. Deze vorm van „stoe-
lenservice" lieten zij zich niet ont-
gaan.

Toen het nog niet geheel donker
was ging de eerste vuurpijl het
luchtruim in, onmiddellijk gevolgd
door,drie satellieten! Dit eerste sal-
vo ging vergezeld van de bewonde-
rende uitroepen van het legioen, dat
strand, duinreep en boulevards be-
zette. Het enthousiasme ging dit-
maal zo ver dat een groepje waag-
halzen op het dak van een huis
aan de Boulevard Paulus Loot te
zien was!
Zoals gebruikelijk werden de vuur-
pijlen afgewisseld door allerlei ge-
kleurde en vonkenschietende pseu-
do-hemellichamen. Daarbij traden
natuurlijk de onontbeerlijke knalef-
fecten op, waarbij men wel eens de

- neiging had de oren dicht te stop-
nen!

Een interessant verschijnsel wa-
ren de zwarte explosiewolkjes, die
fel afstekend tegen de tamelijk lich-
te hemel rond de zonsondergang,
westwaarts dreven. En op de ach-
tergrond zag men de lichtjes van
verschillende vissersboten, welker
bemanning wellicht ook van het
prachtige schouwspel genoot.

Tussen de talloze draaiende zon-
nestelsels, fluitende raketten en
vuurspattende kometen door, wer-
den de „grote stukken" ook afge-
stoken. Zij vertoonden de „man-
kracht, veroorzaakt door meer melk'
en het genot dat men bij het roken
van bepaalde sigaretten au sigaren
heeft. Na het bezienswaardi^e Jicht-
effect van groene en rode bengaal-
se vuurpotten, kwam .de 'lekende
olifant nog weer eens getuigen van
zijn productieve en vurige spijsver-
tering, gevolgd door een klaterende
waterval van louter zilver, die alles
weer wegspoelde!
Het slotstuk was een fraai tableau

Avond Wilhelminaschool
J.l. woensdag 16 juli vond in. de
gymnastiekzaal van de Wilhelmina-
school het afscheid plaats van de
leerlingen der beide 6e klassen.
De heer K. v.d. Houten, hoofd van de
Wilhelminaschool verwelkomde met
een kort woord de aanwezigen. Hij
deelde mee dat de leerlingen tot de
pauze de .bijeenkomst zouden vullen
met zang en toneelstukjes.

Het programma werd geopetid
met declamatie van de 15 couplet-
ten van het volkslied.

Na deze voordracht volgde een
bont allerlei van toneelstukjes en
zang onder leiding van de heer v.d.
Houten en de heer Van Wijk. Het
programma werd besloten met een
door de kinderen gezongen kamp-
liedje. In de pauze werd thee met
koek voor de ouders, en ijs voor de
kinderen geserveerd.

In een korte toespraak van het
1 hoofd der school wees hij de kin-

deren er op dat zij, nu zij binnen-
kort naar andere scholen gaan, meer
vrijheid zullen krijgen. Hoe die gro-
tere vrijheid zal worden gebruikt
zal blijken uit de cijfers op het rap-
port. 'Spreker vroeg de ouders er
op toe te zien, dat de kinderen het
meegekregen huiswerk ook zullen
onaken.

Hierna' werd het diploma van de
school aan de ,kinderen uitgereikt.
Enkele kinderen boden namens hun
klas hun onderwijzer een herinne-
ring aan In de vorm van een boek-
werk. Na gezamenlijke zang werd
de avond gesloten door de secretaris
van de oudercommissie.

Bustocht
Evenals vorig' jaar organiseert de
Personeelsvereniging voor gemeen-
telijke ambtenaren een bustocht. De
leden van de vereniging zullen o.m.
een bezoek brengen aan Montfer-
laïvd'en het grensgebied Hoog Elten.

met rode, blauwe, gele en groene
ballen en sissende stromen van zil-
ver en goud vuur. Er stond met lich-
te letters op te lezen: Komt lururi
op l en 15 augustus — Vuviwerlien
Zandvoort.

Dit zal men dan ooic heus v/el
doen! H.W.

Ulo-examens 1958
Van de openbare u.l.o-school slaag-
den de navolgende leerlingen.
Mulo-diplma a: Ph. Brand, C. H. ten
Broeke, M. Diependaal, P. J. Ha-
bets, A. Th. Janssen, J. Keur, C.
Klomp, G. B. Nieuwenboom, H. E.
Pennings, H. van Pelt, M. Stoutha-
mer, R. J Terol, J. W. van Ves-
sem, E. M. C. Visser, P. J. Visser,
R. Visser, R. D. M. Vijver, J. J. G.
van Wilpe. Eén candidate werd af-
gewezen.
Mulo-diploma b: M. J. A. Hartman.

Tevens slaagden voor het mi'lden-
standsdiploma de leerlingen: Ph.
Brand, C. H. ten Broeke, M. Diepcn-
daal, P. J. Habets, J. Keur, G. B.
Nieuwenboom, H. E. Pennings, H.
van Pelt, M. Stouthamer, R. J. Te-
rol, P. J. Visser, R. Visser en R. D.
M. Vijver. Hier werden geen cancli-
daten afgewezen.

NA GESLAAGDE OPERATIE
Inwoner kan weer uien

J.l. donderdag is de in Zandvoort
woonachtige Klaas de Voogd, die in
't begin van de oorlog het licht uit
zijn beide ogen moest missen ont-
slagen uit het Wilhelminagasthuis
te Amsterdam. Hij kan weer zien
met zijn rechteroog. Voor het eerst
van zijn leven zag hij zijn vrouw,
met wie hij negen jaar is getrouwd
en die hem al die jaren trouw ter-
zijde heeft gestaan.

Toen Klaas de Voogd die in de
bezettingstijd in Duitsland te werk
werd gesteld geheel blind terug-
kwam gaven de oogartsen hem wei-
nig hoop meer.

Maar hij was er de man niet naar
om daarin te berusten. Dr. D. W.
de Bijll Nachenius bracht hem in
contact met prof. Hagendoorn in
Amsterdam, nadat hij al in Gronin-

gen en Utrecht tevergeefs genezing
had gezocht.

Prof. Hagendoorn nam hem lang-
durig in observatie en toen hij vorig
jaar plotseling korte tijd iets met
zijn rechteroog kon waarnemen, gaf
prof. Hagendoorn hem hoop: er was
een kans dat hij iets voor De Voogd
kon doen.

Drie weken geleden werd hij in
het W.G. opgenomen en een week
daarna geopereerd. Enige uren na
de operatie zag hij schimmen door
het verband dat zijn oog bedekte.
Een paar dagen later toen het ver-
band werd weggenomen zag hij
voor het eerst zijn echtgenote. Bij
zijn thuiskomst j.l. donderdag was
het feest. Een feest dat Klaas de
Voogd met zijn genezen rechteroog
heel goed heeft kunnen volgen.

Kinderen en ouders
namen afscheid

van hooxd van de Karel Doormanschool

De heer A. Mabelis heeft j.l. vrijdag afscheid genomen als hoofd van de
Karel Doorsmanschool. In de middaguren kwamen de leerlingen in de
gymnastiekzaal bijeen om afscheid te nemen, 's Avonds volgde in een
der klasselokalen het officiële afscheid van genodigden, ouders en ver-
zorgers der leerlingen.

Voor de kinderen van de Karel
Doormanschool was dit afscheid te-
vens een feestmiddag. Er werden
verscheidene films vertoond en de
scholieren ontvingen een tractatie.
Tijdens deze bijeenkomst boden de
jongens en meisjes de scheidende
hoofdonderwijzer een electrisch
scheerapparaat aan.

's Avonds kreeg het afscheid van
de heer Mabelis en zijn echtgenote
een officieel tintje door de aanwe-
zigheid van enkele raadsleden en de
wethouder van onderwijs, de heer A.
Kerkman als vertegenwoordiger van
het gemeentebestuur. Verschillende
hoofden van scholen zowel van het
openbaar als bijzonder onderwijs
voerden tijdens deze bijeenkomst 't
woord.

De rij van sprekers werd geopend
door de wethouder van onderwijs die
de dank van het gemeentebestuur
overbracht voor hetgeen de heer
Mabelis de afgelopen vijf jaar voor
de school heeft gedaan.

Mede door zijn toedoen is het
schoolgebouw dat in een vervallen
staat verkeerde opgeknapt tot een
geriefelijke onderwijsinrichting.

Vervolgens werd de heer Mabelis
nog toegesproken door ds. J. van
der Mije, namens de Oranjevereni-
ging; het hoofd van de o.u.l.o.-school
de heer Koerselman, namens het be-
stuur van „Volksonderwijs", en de
heer H. van Ekeren, die de collega's

tl maat eh, wat ove,h>
Vakantietips voor de goê gemeente

Vrienden, ik heb een paar afschuwe- al niet uw trui (voor de dames een
lijke dagen achter de rug. Nóg klin- wollen vest) en regencape.
ken de verwijten van de redaktie Ik hri;)-g de indruk dat men deze
mij in de oren, bittere verwijten, week naar Genève wil. Doet dat
vol hoon en sarcasme. Men heeft mij niet vrienden. De sfeer daar wordt
gezegd, dat ik gelogen heb, dat er er met het uur onplezieriger. Van-
geen vuurwerken in de garage van daag begint de topconferentie nog

'mijnheer Hugenholtz zijn verbrand wel niet| maar ze kan er komen en
en dat ik misschien wel aan hersen- komt ze er niet, d»n blijrt het een
verweking lijdende ben, veroorzaakt vervelende plaats om te logeren,
door de brandende zon van deze zo- omdat het er in beide gevallen we-
mer ...... (Anderen mogen wél over- meit van persmuskieten .komenden
drijven, constateer ik bedroefd). en gaanden.

Och, wat is waarheid? Ik begrijp
wel dat „men" een actie tegen mij Het>t U wel eens een zonnesteek
voert, maar ik houd vol dat er vier £ehad ? Nou. &• wel. Heus, vrien-
vuurwerken zijn verbrand. Om mij den- het ls een uitermate naar ge-
dwars te zitten heeft Touring Zand- voel- Ik zal n°olt uit eiSen beweging
voort ijlings een vuurwerk afgesto- een zonnesteek oplopen. Deze, waar
ken. Vrienden, een misselijke streek, lk het nu over neb' JS miJ opgedron-
als ik het met uw verlof zo mag Sen door kennissen, met wie ik eens
uitdrukken. Ik wil er verder niet aan het strand zat ...... lag ..... &n
veel meer van zeggen. Alleen dit die kennissen gaven mij een slaap-
nog: Tóch zijn ze verbrand! tablet in. omdat ik telkens mijn

Ik ben nu met vakantie gegaan mond voorbrjpraatte. (Ik had toen
en ik schrijf dit vanuit mijn pret- al mi3n eiSF-n gefundeerde mening
tige verblijf ergens aan de Goud- over nel, Midden-Oosten). Toe a het
kust. (Ik wil U niet duperen met slaaptablet uitgewerkt was, la
mijn vakantie, door vandaag ver-
stek te laten gaan).

ik
aan het strand. Men had mij

vergeten op te rapen toen iedereen.
Het genieten van een naar mijn weëT ging. U moet wel zorgen vol-

mening welverdiende rust bracht d°ende ijs en whisky-soda om U
mij op de idee U wat raadgevingen
te verstrekken over alles en nog
wat, maar het meeste over de wijze
waarop U beslist uw vrije dagen
moet doorbrengen (Ik moet mij —
zoals altijd hierin weer beperken,
want de redaktie voornoemd heeft
reeds een korzelig bevel tot „uiter-
ste beknoptheid" gegeven. Het zij
zo. Ik ben mild, want mijn weer is
bijzonder fraai).

Wanneer U uiteindelijk een reis-
plan hebt uitgestippeld met uw
huisgenoten, wijk er dan van af
vóór U zich met vakantie begeeft.
Afwijkingen van een te voren op-
gestelde route brengt U in onmoge-
lijke situaties, denkt U! Niets Is
minder waar. Het is verrassend. Een
verrast mens is meestal een min-
zaam mens. Dit geldt zowel voor
Ireinconducteurs als voor hotelhou-
ders.

Als U een verstokt wandelaar
(ster) bent. moet U eens met een
autobus gaan. Verandering van spijs
doet eten. U zult het niet zo gauw
meemaken dat bijvoorbeeld kellners
een voettocht door de Dolomieten
ondernemen. ,

Iedereen, die met ' vakantie gaat,
houdt van zonnebaden. Vergeet voor Een top vakantietip

heen te hebben als U ooit een zon-
nesteek krijgt.

Moet U — reizend in een crein
met andere vakantiegangers — luv
(zit)plaats afstaan aan damea en
oudere heren? Ik weet 't nog zo net
niet ik zal hier eens een woordje
met Amy Groskamp-ten Have over
wisselen.

Als het regent moet U even uw
arbeidsovereenkomst napluizen.
Waarschijnlijk staat er geen clausu-
le in over vervroegde terugkeer bij
de baas, maar je kunt nooit weten.

Nederlanders worden graag voor
buitenlanders aangezien als ze in
een ander land zijn. Dit is een ta-
melijk onhebbelijke karaktertrek.
Ook al voorkomend bij andere na-
tionaliteiten. Maar wat te zeggen
van een Nederlander, die een bui-
tenlander wil zijn in z'n eigen land.
Ik heb ze meegemaakt, hoor! Op
de Veluwe en in het Bloemendaalse
bos.

Neemt niet te veel bagage mee.
Dit is een gouden r.egel, die te wei-
nig wordt opgevolgd. Meestal ge-
bruikt men nog geen 30% van de
dingen, die men meetorst. Als ik U
eens zou vertellen hoe mijn garde-
robe er aan de Goudkust uitziet
Een mens heeft zo weinig nodig om
gelukkig te zijn. Ziet U dat nooit
in eigen omgeving? Geeft uw ogen
eens de kost!

Breng uw vakantie door in uigen
land! Dit is een slogan, die mij uit
't hart is gegrepen, want ik heb'Mer
bitter weinig landgenoten gehoord.

Zorgt dat U lekker eet onderweg,
waar U ook bent..Een Nederlander,
die met vakantie is, spreekt niet
voor niets van: „zijn verlof opsou-
peren".

Shorts kunt U dragen tot op be-
trekkelijk hoge leeftijd. Het ver-
schroeien der kuiten kan echter een
paar dagen een lam gevoel in de be-
nen geven. Ook 't ongelimiteerd ge-
bruik van bier.

Ga nooit naar hetzelfde vakantie-
adres als uw baas. Tien tegen een
'dat een van beiden een vreselijke
vakantie heeft. En verwacht na af-
loop niet al te veel van de hier te
lande heersende sociale gerechtig-
heid.

Een goed bestede vakantie moet
U aan het eind daarvan honds moe
gemaakt hebben, zodat U hartstoch-
telijk naar uw kantoor, fabriek of
atelier verlangt. Houdt vol: U hebt
't mooiste weer van de wereld ge-
had en U hebt er wat „tegen aan
gesmeten". Als een vakantie U aan
de rand van een financieel debacle
heeft gebracht, bent U een meester-
lijk mens. U moet er echt wat voor
over hebben. BARTJE.

van het openbaar onderwijs verte-
genwoordigde.

De heer K. van den Houten, hoofd
van de Wilhelminaschool bracht de
goede verhouding tussen de heer
Mabelis en de bijzondere scholen
van Zandvoort in herinnering. De
heer C. Kramer, waarn. voorzitter
van de oudercommissie en de heer
J. Bosma», afgevaardigde van de
kampeerver. „Amsterdam" waren
de laatste sprekers.

De heer Mabelis dankte voor de
betoonde belangstelling bij zijn af-
scheid en de woorden van de spre-
kers.

Hierna was er gelegenheid om
persoonlijk van hem en zijn echt-
genote afscheid te nemen.

Druk weekend voor politie
Op 31 mei j.l. werd van een inwo-
ner uit Utrecht een auto ont-
vreemd. De wagen werd zondag op
het parkeerterrein nabij de water-
toren gesignaleerd en in beslag ge-
nomen. Van de dader geen spoor.

Door de politie werden zondag vijf
jeugdige Haarlemmers in hechtenis
genomen. In de avonduren waren de
knapen bezig de portieren te forceren
van een auto, welke op de Boule-
vard de Pavauge stond geparkeerd.
Op het moment dat de jongens be-
zig waren kwam de eigenaar met
zijn vrouw opdagen, waarop de da-
ders de benen namen. De inmiddels
gealarmeerde politie wist een van de
jongens aan te houden. Korte tijd
later lukte het de Bloemendaalse
sterke arm de overige vier aan te
houden en in te sluiten.

Zij bekenden tevens van een be-
woner van de Tjerk Hlddesstraat
een tweetal rubberlaarzen te heb-
ben meegenomen. De jongens bleken
bij de politie geen onbekenden te
zijn. Zij zullen voor de officier van
justitie worden geleid.

*
In de nacht van donderdag op vrij-
dag werd op heterdaad een 22-jarige
Duitser, zonder beroep, uit Dussel-
dorp, betrapt, die in de Dr. C. A.
Gerkcstraat een rijwiel probeerde
weg te nemen.

*
Op dezelfde dag werden door de
politie aangehouden de 20-jarige
tandartsassistente A.K. uit Viersen
(Duitsland) en haar 20-jarige vriend
G.L., eveneens uit Viersen.
Dit tweetal leende een maand ge-
leden voor één dag van een familie-
lid een auto. Het bleef echter
niet bij die ene dag en op verzoek
van Interpol werd namens de ouders
om opsporing verzocht

In Zandvoort werden zij met hun
Opel Rekoid aangehouden. Van de
auto was maar *veinig — behalve
de motor -:n een zitplaats — over-
gebleven. Om in leven te blij-
ven hadden vriend en vriendin
het reservewiel, de wieldoppen, de
autohoorn, het klokje, de voor- en
achterbumpers, en de sierstrippen
verkocht. Beiden zijn naar Viersen
overgebracht.

*
Een bewoner van het strandteöten-
kamp „Helios" deed bij de politie
aangifte van diefstal van een dek-
kleed.

*
Zaterdagnacht werden twee 15-jari-
ge jongens uit Amsterdam door de
politie ingerekend toen zij bij een
melkhandel een fles melk wegna-
men. Zij waren naar de badplaats
gereisd en hadden besloten een
nachtje over te blijven. Dit is ge-
beurd, maar in een cel van het po-
litiebureau. Met een proces-verbaal
rijker zijn de knapen de volgende
dag door hun ouders opgehaald.

*
Bij de politie werd dit weekeinde
aangifte gedaan van diefstal van
twee bromfietsen, die op de Boule-
vard de Pavauge stonden gepar-
keerd. Van de daders ontbreekt tot
op heden elk spoor.

*
In een woning aan de Brederode-
straat werd via een badkamer-
raampje ingebroken. Een portefeuil-,
'Ie met acht gulden werd ontvreemd.



KERMIS TE ZANDVO
aan de Herenstraat bij het eindpunt van de bus
DIVERSE ATTRACTIES als:
ZWEEFMOLEN, RUPSBAAN, VARIËTÉ-THEATER, BUMPER en SCHIETTENT enz.

26 juli tot en met
3 augustus a.s.

•/•*-. i > • 'i.. ";. i 'a -i

Alle soorten

BATTERIJEN
voor RADIO'S
ZAKLANTAARNS

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

Slijterij Hamers
PRIMA LANDWTJN, rood en wit
ƒ1,90 p. fles. Afgehaald ƒ1,65 p. fles

KOSTVERLORENSTRAAT 34

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000
SMS,
2100
2262,

2345
2069

2424

2231

3283

26076

3346

2135

3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen).
Informatiebureau Vreemdelin-
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
Gemeente Secretarie
Begrafenis- en crematie-onder-
neming J. de Roode, Kerkstr.la
Autobedrijven JRinko",
Oranjestraat en Stationsplein.
Boekhandel v/h Esvé,
Grote Krocht 17.
Autorijschool „Zandvoort",
Thorbeckestraat 17.
(02500) Garage Flinterman
Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer
Hoboplex, Stationsplein 13-15,
Hout, board, triplex
Zandvoortse Courant, Gerten-
tacns Drukkerij, Achterweg 1.

Daar kunt u heen
Honopole

Dinsdag 22 en woensdag 23 juli, 1
en 9.15 u.: film Bonjour Kathrin.

Donderdag 3Jf juli, f en 9.15 uur:
film „High Society".

Vanaf vrijdag 18 t/m donderdag 24
juli, 2.30 uur: film „Rin-Tin-Tin,
de dappere wolfshond".

Zomercursus te Bentveld 16-23 aug.

Hotel Bouwes
Dagelijks 8 uur: Het orkest van Ni-

co de Vries.
Zondags matinee.

Kettingreactie van auto's
Tijdens de verkeersdrukte van j.l.
zondag vonden acht kettingaanrij-
dingen plaats. De meeste werden
in de ochtenduren genoteerd toen de
stroom van fietsen, motoren en
auto's nauwelijks was te verwerken.
Er deden zich hierbij geen persoon-
Hjke ongevallen voor en de schade
bleef beperkt tot enkeje deuken en
schrammen.

Duivensport
De p.v. „Pleines" hield een wed-
vlucht voor jonge duiven vanaf Duf-
fel, afstand, 144 km. Gelost om 8.05
uur arriveerde de eerste duif om
9.51 uur.
Th. van der Meulen, l, 5, 16, 20,

28, 30, 31.
G. Driehuizen 2, 25.
Corn. Koper 3, 9, 13.
K. Driehuizen 4, 11.
R. van Gijtebeek 6, 15, 18.
Gebr. Koper 7, 24, 27
A. J. Spolders 8.
R. Engelander 10, 12, 14, 22, 23.
Jan Koper 17.
J. de Leeuw 19, 21.
A. H. Daane 26.
B. Lukkassen 29.

Twee concerten
Vrijdagavond concerteert de accor-
deonvereniging „Zandvoort" teza-
men met de H.K.A.C. uit Haarlem
in de blauwe tent op het Raadhuis-
plein. Zaterdagavond geeft de Tiro-
lerkapel „De Alpenroos" een jubi-
leumuitvoering onder hetzelfde tent-
laken met de zanger Johnny Jor-
daan als solist.

Oud-Zandvoort
Hedenavond wordt door de Zand-
voortse folklorevereniging De Wurf
in café-restaurant Zomerlust "een re-'
vue opgevoerd onder de titel „Oud
Zandvoort herleeft".

Een herleving die speciaal met
het oog op badgasten en touristen
wordt ondernomen.

Abonneert U op de
Zandvoortse Courant

" *
Administratie:

Achterweg l, telefoon 2135

VERHAAL VOOR DE JEUG-D

Zonsverduistering in vroeger tijd
Lang voordat hier de Batavieren,
van wie we op school zo vaak ho-
ren vertellen, kwamen wonen, wa-
ren er in de hogere streken van
ons land Keltische volksstammen,
die naar men denkt door een grote
watervloed zijn verdreven. Deze
Kelten moeten wel een heel won-
derlijk taaltje gesproken hebben, als
men tenminste oordeelt naar wat
hun nakomelingen in Ierland en
Wales nu nog spreken en wat Ierse
kinderen .behalve het Engels, steeds
op school leren. Woorden als „lavid-
hibhspioradail" (kerkliederen) en
„geamhradh" (winter) vinden ze
blijkbaar niet ongewoon.

Deze Kelten hadden ook veel Go-
den en geloofden er de wonderlijk-
ste dingen van: Dat betreft natuur-
lijk de heel oude tijd, toen de Kei-
ten nog heidenen waren. Boeken
waarin ons alles wordt verklaard
hadden ze niet en zo komt het, dat
zij een wonderlijke uitlegging gaven
aan dingen, die ons nu heel gewoon
lijken.

Zo dachten de Kelten — de groten
evengoed als de kinderen — dat de
zon een schone godin was, die iedere
dag in een met twee paarden be-
spannen wagen door het luchtruim
werd getrokken. Deze godin was zo
glanzend en stralend, dat de andere
goden een groot rond schild voor
haar gelaat hielden uit vrees dat
anders het water van de zee zou
gaan koken en de rotsen zouden
smelten.

En zo kwam het dus, meenden
ze, dat de zon een glanzend, glad
geslepen schild gelijkt, waarachter
het stralende gelaat der zonnegodin
is verborgen.

En weet je wat ze van een zons-
verduistering dachten? Wij hebben
misschien allen wel eens door een
met roet bedekt stuk glas zo'n in-
drukwekkend natuurverschijnsel
waargenomen. Wij weten nu ook
wel wat er de oorzaak van is. dat

namelijk de maan de zonnebaan
kruist en deze hemellichamen zich
naar het ons lijkt op dezelfde plaats
in het luchtruim bevinden.

Best te begrijpen dat het voor de
Kelten, die van de hemellichamen,
zoals wij ze zagen, een vreemde
voorstelling hadden, een geheimzm-
nige en schrikwekkende gebeurtenis
was. Als het eigenlijk klaarlichte
dag moest zijn zagen zij, dat de
aarde zich in duister ging hullen en
hoe de meeste vogels ^.op stok" gin-
gen, daar ze meenden dat de nacht
begon, en de uilen en vleermuizen
hun schuilplaatsen verlieten. En dat
de mensen van toen zich over dat
alles ongerust maakten, is heus zo'n
wonder niet! Er zijn er nu ook nog
wel, die eigenlijk heel bli-j zijn als
dat „griezelige donker" weer plaats
maakt voor het volle zonlicht.

Natuurlijk wilden de oude Kelten
een verklaring van dit natuurver-
schijnsel hebben. En wegens onbe-
kendheid met de juiste, stelden ze
er hun eigen verklaring — en die
was heel zonderling .zouden we nu
denken — voor in de plaats.

Er was een groot dier, dachten
zij, een soort wolf, die altijd de zon
najaagde om ze te vangen en op te
slokken. Als er nu met de zon iets
niet „in orde" bleek te zijn, was
dat de schuld van de boze weerwolf,
die de zon in zijn grote zwarte po-
ten gevangen hield, zodat" ze geen
licht meer kon uitstralen. Nu waren
de mensen beangst, dat het monster
de zonnegodin zou verzwelgen en
de aarde in het duister zou blijven

Radeloos van angst greep men 't
eerste het beste lawaai makende
voorwerp. De vrouwen sloegen zo
hard ze konden op koperen kook-
pannen en de mannen deden hun
speren tegen elkaar kletteren en al-
len tot zelfs de kinderen toe,
schreeuwden en staken dreigend de
vuisten op 'totdat de weerwolf,
door dit oorverdovend geraas ver-
schrikt, zijn prooi losliet. En men
meende duidelijk -te zien, dat het
monster zijn kaken opendeed en de
zon-er door naar buiten glipte!

O
Zo sp. mogelijk te huur ge-
vraagd

winkelhuis
Br. nr. 5501 bur. Z. Crt.

VRIJ BOVENHUIS TE
HUUR voor de laatste 14
dagen in aug.
Kostverlorenstr.9 (na 6 u.)

Gevr. flinke JONGEMAN
18 & 20 jaar ter assistentie
stoelenman. J. Termes nr. 8

Tlijdens de vac. LICHTE
BEZIGH. gez. v. jongen v.
14 jr v.d. ochtenduren. Br.
nr. 5502 bur. Zandv. Crt.

Gevr. voor aug. liefst VRIJ
HUIS in Noord v. 6 pers.
Br. nr. 5503 bru. Z. Crt.

TE KOOP:
HUIS in villapark ƒ 30.000
HUIS nabij zee ƒ 25.000;
WINKELHUIS m. woning.
En een PAKHUIS.
Makelaar K. C. v.d. Broek
Brederodestraat 25.

Gebit stuk?
U kunt er op wachten

Ook 's avonds en zaterdags
na afspraak

TETTERODESTRAAT 36,
(bij Kleverpark) HAARLEM

Telefoon K 2500=19734

bestel tijdig
uw schoolboeken

„esvé" grote krocht 11

U kunt het
toch niet af-
schreeuwen,,.,

o
wanneer "U de goede hoe-
danigheden van uw arti-
kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer ^beschikking. Dit
nieuwsblad wordt, door
dat hét' plaatselijk en re-
gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...
de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens op
bij de

Zandvoortse
Courant

Achterweg l
Telefoon 2135,

Hoera! De reuzero/ met kinder-knabbelkoekjesl

jii b-i'sprookjesbiscuit
voedzaam - gezond • voordelig t -''"r/

Kinderen knabbelen zo graag. 'Kn ^t is'i '--•
goed voor ze l Zorg dat ze véél lekkere^ ..w
gezonde PATBIAbiscuitjes achter elkaar..,;>,
kunnen eten. Haal de voordelige reuze-, ,)m
rol PATBIA SPBOOKJESBISCUIT in hui's.,
Meer dan veertig zitten er 'in!
Op elk biscuitje een bekende
sprookjesfiguur. PATBIA bakt
ze uit de allerbeste voedings-
stoffenl Geef uw kinderen
PATBIA SPBOOKJESBISCUIT.
Altijd vers in de luchtdichte
verpakking.

65 et per rol

HET PATRIA-TEAM KOMT OM U TE LATEN PROEVEN! Is er bij u al ee . ,
dame van Patria geweest? Neen? Dat kan dan binnenkort gebeuren';' '.
presenteert u 'n Patria biscuitje en brengt bovendien een leuke verrassing..;...

Maak van Uw tijdschriften een waardevol boek! Laat se daarom^ 'bij '
ons inbinden. !,-••> j, i-t

GERTENBACHS DRUKKERIJ - Achterweg l - Telefoon ,Z1S5\ ,

REPEN
reclame

Bij aankoop van i 5. - De Gruyter - artrkeien,

10 dubbeJtjesrepén
yoor 75 cent

Een blik gehakt
10 cent goedkoper

gelefig tot en met 29 juli 1956

deGruyter
DE KOFFIE- EN THEEZAAK

SS0723
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Giro 523344
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12 et per mm-hoogte

ZAND VOORTS E COUR
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Crisis in de politieke prent
Behoort de periode van de grote politieke persoonlijkheden, de scher-
pe tegenstellingen op maatschappelijk en economisch terrein thans de-
finitief tot het verleden en zijn — want daar gaat dit artikel in hoofd-
zaak over — dientengevolge de kunstenaars die met hun striemende en
vaak meedogenloze prenten en plakkaten de politici en hun politiek
weerkaatsten verdwenen ?
Men is geneigd deze vraag bevestigend te beantwoorden.

„Simpliccissimus" het Duitse sati-
rische weekblad dat rond de eeuw-
wisseling toonaangevend was en
waarin de tekenaars Heine, Gül-
brandson e.a. hun tijd en tijdgeno-
ten om de oren sloegen is een scha-
duw van weleer, „Punch" het En-
gelse equivalent is een goedaardige
oude heer geworden en het in ons
land uitgekomen blad ,,De Noten-
kraker" waarin Hahn zijn felle pro-
testen noteerde is al jaren ter ziele.

Maar niet alleen de grote carica-
turisten zijn nagenoeg verdwenen,
ook hun voorbeelden zijn schaars
geworden.

Wie heden ten dage de sterren
van het openbare leven op het we-
reldtoneel aanschouwt bemerkt, dat
het aantal opvallende persoonlijkhe-
den voortdurend kleiner is gewor-
den. De grote politieke figuren, tus-
sen de beide wereldoorlogen en het
einde der negentiende eeuw gaven
mede door hun optreden in 't open-
baar, reliëf aan hun staatkundig be-
leid. In hun manieren en gewoonten
accentueerden zij hun politiek. Zij
lieten geen gelegenheid voorbijgaan
hun persoonlijk stempel te drukken
op de gebeurtenissen en zij toonden
zich daarbij uitmuntende acteurs.

Zij brachten daardoor vaak reac-
ties teweeg-die niet minder persoon-
lijk en." op de man af waren. Tegen-
over hun persoonlijkheid stond die
van de kunstenaar, de tekende sati-
ricus, die hen onbarmhartig aan de
kaak stelde. Het was toen mogelijk
in een wereld die minder vrijheden
kende dan de onze de leugenachtig-
heid en frase te ontmaskeren en de
onvrijheid en het politieke onver-
stand aan het licht te brengen.

In de samenleving van nu, met
zijn grotere privileges op velerlei
gebied schijnt dit niet meer te kun-
nen.
Zeker, er is in de laatste 50 jaar veel
ten goede veranderd, maar er zijn
ook bedenkelijke symptomen. Eén
daarvan is de gelijkschakeling van
het openbare leven. De politieke lei-
ders uit onze dagen vertonen wei-
nig kleur, zij vergeten soms zelfs
kleur te bekennen. Mannen als Fos-
ter Dulles, Eisenhower, Boelganin of
Bidault steken schamel af tegen
persoonlijkheden als Clemenceau,
Stresemann, Roosevelt en Churchill,
en om wat dichter bij huis en haard
te blijven, een Abraham Kuijper.
Politici die door hun uiterlijk, hun
kleding en in een woord en gebaar
een tijdperk belichaamden.

Een volk krijgt de staatslieden
die het verdient luidt een bekend ge-
zegde, maar in ons Westers demo-
cratisch bestel zou men met recht
mogen verwachten dat de leiders ge-
makkelijk te herkennen zijn. Het
zou een ideale toestand zijn als ieder
van hen enkele unieke eigenschappen
bezat, zodat hij niet alleen verschil-
de van al zijn rivalen maar ook van
alle andere mannen. Dat is iets es-
sentieels in een politiek stelsel waar
de gewone burger het "kiesrecht uit-
oefent en waarbij het gebruik is de

politieke opvattingen te symbolise-
ren in de personen van hun pleitbe-
zorgers en leiders. Maar de politie-
ke symbolen zijn gedurende de eer-
ste helft van deze eeuw verbleekt
tot magere voorstellingen en de ver-
tegenwoordigers zijn vrijwel niet
meer van elkaar te onderscheiden.

Wie ziet nog enige kenmerkend
verschil tussen de Engelse eerste
minister Macmillan en oppositielei-
der Gaitskell of onze eigen heren
Drees en Oud?

Zeker, men kan met enig geweld
een verschil op papier forceren,
maar het resultaat blijft ongeloof-
waardig.

Het is niet onwaarschijnlijk dat
het gelijkvormige uiterlijk van onze
huidige leiders een gevolg is van
het geringe verschil in hun gedach-
tengang.

Twee wereldoorlogen, gevolgd
door sociale en economische aard-
verschuivingen hebben politieke
overtuigingen die onaantastbaar
werden geacht aan het wankelen ge-
bracht. De politieke inzichten van
partijen, die vroeger onverzoenlijk
tegenover elkaar stonden zijn daar-
door omgebogen en dichter bij el-
kaar gekomen. Er zal altijd wel een
verschil blijven bestaan tussen links
en rechts in de politiek,' maar het
wordt steeds duidelijker dat dit niet
noodzakelijkerwijs een kwestie is
van conservatieve en socialistische
'partijen, zelfs niet van de 'extreme
groeperingen.

Politici van conservatieve her-
komst stellen er vaak prijs op door
te gaan voor zeer vooruitstrevende
lieden, die de links getinte groepe-
ringen nog willen overtroeven.

Omgekeerd zijn de linkse partijen
niet afkerig de levensstijl en de
uiterlijke manieren van de behou-
dende klasse over te nemen. Zij la-
ten zich ridderen en slaan een "titel
niet af.

Deze sanerende verschijnsel-en in
de politiek, het vervagen der scheids
lijnen tussen de partijen en de uiter-
lijke gelijkvormigheid van hun lei-
ders hebben, hun stempel gedrukt op
de moderne politieke prent.

Vergeleken bij de caricaturist van
vroeger met zijn bijtenden en niets
ontziende commentaren is de teke-
naar van nu een milde grapjas ge-
worden. De bittere spot van een
George Grosz, een Heine en Gul-
brandson heeft bij tekenaars als Op-
land en Boost het karakter gekre-
gen van een vrolijke keuken, een
kermisattractie. De carricaturist in
onze dagen is er in de allereerste
plaats op uit zijn publiek te laten
lachen.

Voor hem is de keuze tussen' de
partijen even moeilijk als voor de
man in de straat, of laat hem even
onverschillig.

Zijn „nummer" is afhankelijk
geworden van de optredende ver-
schijnselen om heen heen. Zijn visie
is niet langer persoonlijk en zijn
spotprenten zijn niet langer een
aanklacht vanuit een eigen gerijpt
inzicht. Maar het tekenen van po-

Pelitieke prent van-nu: Lauw en .halfslachtig.

litieke prenten is niet louter een
zaak van gekke plaatjes maken van
politici. Het was dit ook niet in de
tijd toen Daumier het uiterlijk van
zijn koning in een peer afbeeldde.
Persoonlijkheden zijn tenslotte al-
leen maar belangrijk wanneer ze
veelbetekenend zijn in verband met
de gebeurtenissen en wanneer ze
ideeën of gebrek daaraan symboli-
seren.

Onze tijd kent nu eenmaal andere
symbolen die de gebeurtenissen op
poltiek, sociaal en wetenschappelijk
terrein belichamen. Men kan dit be-
treuren, maar men kan de gebeurte-
nissen niet afdoen met een flauw
aftreksel in houtskool of Oost-
indische inkt. Ook deze tijd met zijn
ingrijpende veranderingen op alle
mogelijke en onmogelijke gebieden
biedt genoeg objecten voor de sati-
ricus die zijn taak serieus opvat.

Het veroveren van de ruimte ,het
falen van de tijd, de vrijetijdsbeste-
ding, het onderzoek van de raad-
selen van de geest, zijn waarschijn-
lijk niet eenvoudig te tekenen, maar
wat zij vertegenwoordigen en hot-
geen de mens er mee vooc heeft,
heel erg goed.

Want zij symboliseren hetzelfdo
als datgene wat de politieke teke-
naar een halve eeuw geleden, in zijn
spotprenten weergaf. De doofheid,
blindheid en onwetendheid van een
samenleving voor hetgeen rondom
haar aan de gang was.

Wij gaan er in het Westen prat
op dat wij ons leven kunnen inrich-
ten naar eigen inzicht en verant-
woordelijkheid. In feite doen wij dit

Visie van Albert Hahn op Abraham Kuyper.

niet als het er op aankomt. Wij hou-
den ons vaak afzijdig, voelen ons
niet betrokken, er is niemand die
ons daarbij de spiegel voorhoudt.

De grapjes van hen die onze ge-
breken en tekortkomingen naar de
oppervlakte zouden moeten tran-
sporteren en onze kritische functie
prikkelen, behelzen tot op heden niet
meer dan onze eigen grapjes en de
halfslachtigheid die er uit spreekt is
onze eigen halfslachtigheid.

De steen die de satiricus in de vij-
ver van onze lauwheid, onze onver-
schilligheid ten opzichte van de pro-
blemen van de tijd waarin wij le-
ven zou moeten werpen ligt op
straat. Het is te hopen dat hij nog
eens zal worden opgenomen en ge-
worpen.

Uitbundige Wurf-avond
Goede recreatie voor badgasten

De Zandvoortse Folkloristische vereniging „De Wurf" zal ongetwijfeld
talloze badgasten aan zich verplicht hebben na de voortreffelijke avond,
die haar leden dindsdag j.l. in café-restaurant „Zomerlust" hebben ge-
geven. De belangstelling van de zijde der 'gasten was zo groot, dat men
tot ver oVer het aanvangsuur nog met stoelen liep te slepen om ieder-
een een enigszins behoorlijke plaats te kunnen geven.

De voorzitter van de vereniging, de
heer P. Berends, overzag met een
glunderend gezicht de af gestampt 3
zaal en hij verwelkomde iuet een
kort woord de aanwezigen, onder
wie burgemeester mr. ja. M. van
Fenema en diens echtgenote. Hij zei
dat dit de vierde maal was dat dit
programma werd opgevoerd, maar
dat het de eerste keer was dat men
dit deed voor de seizoengasten van
Zandvoort. Op zijn verzoen richtte
onze burgemeester zich ook nog tot
de zaal en hij deed dit in een gloed-
volle speech, waarin hij o.m. zei
dat de terugblik op datgene wat
achter ons ligt, z'n nut kan heb-
ben, juist in een tijd, die zo snel
gaat en waarin de techniek hoogtij
viert. Hij hoopte dat het de belang-
stellenden van deze avond, die de
nadruk legt op het verleden van
Zandvoort, zou nopen eenzelfde be-
langstelling voor de historie van de
eigen woonplaats te krijgen. Mr. van
Fenema herhaalde hierna zijn toe-
spraak in het Duits, als een vrien-
delijk en gastvrij gebaar ten op-
zichte van de 40 a 50 Duitse bad-
gasten, die onder de toeschouwers
waren.

De heer P. Waterdrinker bood
toen nog een koperen bekken aan
de vereniging aan en de heer Be-
rends, vergezeld door de heer Ter-
mes, nam deze aardige geste gaai--
nc aan, want het steeds maar „leen-
tjebuur spelen." beviel op de duu»-
ook niet zo goed!

Het programma voor de pauze
was een aaneenschakeling van beel-
den, die opdoemden voor de geest
van twee Zandvoortse dames, Sijtjc
en Stijn, beelden uit het Zandvoort
van 50 jaar geleden. In een geestig
samenspraakje rakelden zij allerlei
herinneringen op en zo nu en dan
werd zo'n herinnering in beeld ge-
bracht op het toneel. En dit alles in
de fraaie oud-Zandvoortse kleder-
dracht. Het eerste nummer was be-
paald ontroerend omdat hier het
koortje achter de coulissen een bij-
zonder aardig effect wist te bei-ei-
ken, terwijl een meisje, tegen een
fraaie achtergrond, (een zee- en
duingezicht) schelpen zocht. Het
werd even stil in de zaal toen het

koor „Beelden uit m'n kinderjaren"
zong.
Daarna werden de nachtwaker („'t
Is tien uur. . .. slaperstijd!") en de
porder ten tonele gevoerd, gevolgd
door folkloristische dansen van de
gehele Wurfgroep. Het kostelijke
badtafereeltje, waarin Amstordam-
se badgasten niet ontbraken, wekte
de luidruchtige hilariteit op van de
aanwezigen, vooral toen een deftige
dame (met parasol) behoorlijk in «3e
maling werd genomen. Tenslotte
ontfermde een onvervalste Zand-
voortse badjuffrouw zich over haav!
Het slotnummer voor de pauze was
de beroemde visafslag, zoals die
vroeger aan het strand geschiedde.
Van te voren werd dan aangekon-
digd: „Al wie vis of garnalen kopen
wil, kome aan zee!" De afslager
bleef geheel in stijl, ook toen hij de
Amsterdamse badgasten meer open-
hartig dan beleefd te kennen gif
dat de Zandvoorters de eerste knus
hadden. Daarna kwamen eventueel
„de vreemden" aan de beurt!

Na de pauze was er feest en wfl
een oude Koninginneavondvennsf m
het café van Jans de Kraai. Vooraf
werd op de tonen van het accordeon
de zaal in de vereiste stemming ge-
bracht. En toen voltrok zich in het
decor van een gezellig cafeetje een
bonte mengelmoes van zang, dans
en muziek in een duizelingwekkend
tempo, besloten door de geijkte
„Gort met stroop".

Tot slot van de avond werd het
Zandvoortse volkslied gezongen.

Het was een zeer prettige avond,
die —te beoordelen naar de reacties
uit de zaal — wel in de smj'.ak is
gevallen.

Een uitstekende beurt voor „De
Wurf", die een prijzenswaardig ini-
tiatief heeft genomen tot het bren-
gen van goede recreatie voor onze
badgasten.

H.W.

Gemeenteraad
De Zandvoortse gemeenteraad zal

in de huidige samenstelling voor de
laatste maal bijeen komen op dins-
dag 26 augustus a.s.

Tenten gingen de lucht in
J.l. woensdagavond brak omstreeks
kwart over zessen een korte, maar
hevige storm over de badplaats los.
Drie dagtenten van een Amsterdams
kindergenootschap — staande op het
zuidelijk strand — vlogen de lucht
in en kwamen op de Boulevard Pau-
lus Loot terecht. Een tent kwam te-
gen de woning van Toon Hermans
terecht en veroorzaakte lichte scha-
de.

Verdere ongevallen deden zich
niet voor.

Rode Kruiscollecte
In de week van 28 juli tot 2 augus-
tus zal door de plaatselijke afdeling
van het Nederlandse Rode Kruis
weer een beroep worden gedaan op
de offervaardigheid van de Zand-
voortse bevolking en de zomergas-
ten, zoals dat ieder jaar gebruikelijk
is. Het veelomvattende werk van hot
Rode Kruis ondervindt overal grote
waardering en de afdeling Zand-
voort hoopt dat deze waardering
ook bij de te houden collecte tot uit-
drukking zal komen.

Lichte daling
Voor het eerst sinds de na-oorlogse
jaren vertoont de bevolkingsgroei
van Zandvoort een lichte daling.

Op l juni j.l. telde de badplaats
14.251 inwoners. Eind juni bedroeg
dit cijfer 14.211. Een vermindering
dus van 40 personen.

Zomerkermis
A.s. zaterdag 26 juli zal op het ter-
rein aan de Herenstraat nabij de
eindhalte van de bus de jaarlijkse
zomerkermis worden geopend.
De zweefmolen, rupsbaan en schiet-
tent-attracties blijven een week in
de badplaats.

Bestrating in herfst gereed
Bij het station Heemstede-Aerden-
hout is men thans begonnen met het
definitief bestraten van het wegge-
deelte waar de spoorrails hebben ge-
legen. Het noordelijke gedeelte van
de autoweg is momenteel afgezet en
wordt met spoed herbestraat. Als
dit gedeelte gereed is, volgt het
zuidelijk gedeelte van de middenba-
nen. Verwacht wordt, dat begin sep-
tember de gehele bestrating gereed
is. Intussen wordt ook gewerkt aan
de bestrating van de pleinen bij het
station. Deze zullen vermoedelijk
half oktober zijn aangelegd, zodat
dan de naweeën van de spoorweg-
werken achter de rug zijn.

Burgerlijke stand
18—SJ, juli 1958

Geboren: Belinda Jayne, z.v. M.
Kuik en van B. M. Burgess.
Ondertrouwd: Paul Adriaan Daum
en Geertruida Maat; Constant Fran-
ciscus Antonius Hermans en Ger-
truda Johanna Louisa Kerens.

Getrouwd: Nanne Sluijs en Elisa-
beth Maria Hoogland.

Overleden: Bernardus Hendrikus
Zipp, oud 49 jaar, gehuwd geweest
met H. G. Lonzck.

Geboren buiten de gemeente:
Donald Renze Pronk; Frederik Wil-
lem de Groot.

Watergetijden
H.W. L.W. H.W. L.W.

juli
0.10 S.— 12.52 21.'—
1.18 9.— 13.55 22.—
2.15 10.— 14.46

27
28
29
30
31 3.44 11.30 16.13
aug.
1 4.25 -.- 16.52
2 5.04 1.— 17.30 13.—

Samengesteld door "P. v.d.

22.30
3.01 11.— 15.31 23.30

24.-

strand
berijdbaar
4.00-11.—
5.30-12.—
6.30-12.30
7.00-13.30
7.30-14.—

12.30 8.30-15.00
9.00-15.30

Mije KCzn



TOERISME
en middenstand

De banden tussen het toerisme en de middenstand zijn al eeuwen
oud. Het prototype van de moderne middenstander, die aan de toerist
zijn diensten bewijst, was in de middeleeuwen de herbergier, die
gastvrijheid verleende aan de reizende kooplieden en pelgrims, de toe-
risten uit die dagen. Het moderne toerisme verschilt in aard en om-
vang dermate van het reizen en trekken in vroeger tijden, dat het
hiermede nauwelijks te vergelijken valt.

De banden met de middenstand zijn
echter behouden gebleven, zij zijn
zelfs veelvuldiger geworden. Er is
niet alleen het „herbergen" van de
toerist, hetgeen overigens op de dag
van vandaag zeer verschillende vor-
men heeft aangenomen, n.l. van het
meest luxueuze hotel tot de jeugd-
herbergen en het kampeerhuisje.
Bovendien moeten aan de moderne
toerist tal van goederen en diensten
worden verstrekt. Dit laatste is ten-
gevolge van het massa-toerisme
zelfs zeer belangrijk geworden: bij
het toerisme van de z.g. dagjes-
mensen ligt het accent op het ver-
voer. Bij het z.g. „sociale" toeris-
me staat de verzorging van de toe-
rist in de vorm van verstrekking
van een verblijf niet eens meer al-
tijd voorop: vaak immers zorgt de
toerist zelf voor zijn verblijf in
eigen kampeerwagen of tent. Maar
ook voor de hotelgast is het ver-
strekken van goederen en diensten
door anderen dan de hotelier veel
belangrijker geworden dan voor-
heen.
Welke banden zijn er zo al tussen
het toerisme en de middenstand?
' Allereerst houden zich met de ver-

zorging van de toerist bezig de ho-
teliers, de pensionhouders, de res-
taurateurs en de caféhouders. Het
zijn de opvolgers van de herbergiers
van vroeger tijden. Zij vervullen al-
tijd nog een basisfunctie in de toe-
ristische bedrijvigheid. Welnu, in
Nederland behoren 97% van de ho-
reca-ondernemingen tot de midnen-
stand. Ook het bungalowbedrijf
moet tot de middenstand worden
gerekend.

Het bieden van een verblijf en
van verzorging is bij lange niet de
enige band, die het toerisme met de
middenstand bindt. Sinds vele toe-
risten hun huishouden mee op reis
nemen, voor eigen slaapgelegenheid
zorgen en hun eigen potje koken,
kan men zelfs zeggen, dat in het
geheel van de toeristische bedrijvig-
heid de verzot ging van de vakantie-
gangers door bedrijven is afgeno-
men. Maar ook voor de toerist, die
in een hotel verblijft, geldt, dat hij
ook uitgaven doet voor vervoer en
amusement: bovendien geeft hij
geld uit aan allerlei aankopen.

Ook bij het vervoer van de toe-
rist vervult de middenstand een be-
langrijke functie. Worden spoorvve-
gen en trams steeds en autobus-
diensten meestal door grote maat-
schappijen geëxploiteerd, de toering-
carbedrijven zijn bijna alle midden-
standondernemingen, evenals dit
met de taxi-ondernemingen het ge-
val is. De middenstand heeft tevens

een groot aandeel in het amusement
van de toerist.

Een belangrijke rol bij de toeris-
tische bedrijvigheid spelen ook de
aankopen van de toeristen, zowel bij
de Nederlandse toeristen-als de bui-
tenlandse vakantiegangers. Op de
buitenlander oefenen daarbij tal van
Nederlandse produkten een grote
aantrekkingskracht uit.

De beoefenaren van het sociale
toerisme doen voor zeer belangrijke
bedragen huishoudelijke inkopen,
daar zij hun huishouden naar hun
vakantieverblijf hebben verplaatst.

Al deze inkopen worden hoofdza-
kelijk bij de middenstand gedaan.

Een aparte categorie vormen de
uitgaven ,die wel buiten de vakantie
worden gedaan, doch in verband
daarmede. Hieronder vallen niet al-
leen de aanschaffing van vakantie-
kleding, maar ook het kopen van
fototoestellen, van kampeertenten,
de aanschaffing van kampeerwa-
gens en zeilboten, om alleen maar
enkele „grote stukken" te noemen.
De bedragen hiermee gemoeid wor-
den weer voor het overgrote deel
bij de middenstandszaken (ook de
tentenmakers, de bouwers van kam-
peerwagens en zeilboten behoren tot
de middenstand) besteed. Niet on-
vermeld mogen hier blijven de aan-
kopen, die het horeca-bedrijf voor
de bediening van zijn gasten pleegt
te doen. Het horeca-bedjijf niet
zijn sterk wisselende en plotseling
opkomende behoeften, betrekt de no-
dige voedingsmiddelen en dranken
bij voorkeur bij in de buurt geves-
tigde middenstandszaken, waar 'ze
te allen tijde een beroep op kunnen
doen en een snelle service verkrij-
gen.

Uit voorgaande beknopte schets
moge voldoende gebleken zijn, hoe-
zeer toerisme en middenstand met
elkaar verweven zijn, alsook dat het
toerisme voor de middenstand een
belangrijke bron van' inkomsten
vormt. Met stimulering van het
toerisme is de middenstand dan ook
ook ten zeerste gebaat. En wat nog
belangrijker is, hij kan hiertoe zelf
een directe bijdrage leveren!

Het aantrekkelijk maken van
eigen bedrijf voor de' toerist is on-
getwijfeld de beste propaganda, die
de middenstand voor het toerisme
maken kan.

Een horeca-bedrijf zal zich zoveel
mogelijk moeten aanpassen aan de
wensen van de l toerist. Het dient
grote aandacht te besteden aan de
inrichting (ook voor het horecabe-
drijf staan verschillende vormen van
middenstandskrediet met overheids-
garantie ter beschikking!), aan de
verzorging van de gasten, de kwali-
teit van de opgediende maaltijden

ZONDAG 20 JULI — Dit is een
vreselijke' dag geweest, mensen. Om
zo te zeggen: een verschutting voor
Zandvoort. Maar Zandvoort hoeft 't
zich niet aan te trekken. De schuld
ligt helemaal bij dat ellendige bier-
weerbericht. Hebt U , dat gelezen ?
Nou, ik zal 't nog even voor U op-
schrijven. Vrijdag stond er in de
krant: „Het weer van a.s. zondag".
En daar onder: „Komende dagen
droog en warm met lange zonnige
perioden".
Zo smeuig mogelijk. Met lan-
gè, zonnige perioden De
boom in met die bierkerels.
Het begon allemaal zo mooi.
't Was zonnig en de mensen
kwamen ik weet niet waar
vandaan, maar ze kwamen in
hele colonnes! Jans werd er
zenuwachtig van. En dat ge-
beurt niet gauw, hoor!
En opeens vertrouwde ik het
niet meer. Ik zag een hoop narig-
heid in het zuidwesten. Smerige
slierten van regenwolken en wind.

Tegen elf uur barstte de bom.
De lange zonnige perioden waren
voorbij en van warm was helemaal
geen sprake meer. Even later klet-
terde de regen op alles "en iedereen.
O, 't was verschrikkelijk. Binnen
vijf minuten was m'n tent mudvol
en nog steeds liepen de mensen als
waanzinnigen door elkaar, beschut-
ting zoekend tegen regen en wind.
Ze deden alles om en aan, badjas-
sen, handdoeken en ik zag zelfs ven-
ten met badbroekjes over hun hoofd.
Ach, we hebben dit wel eens meer
meegemaakt, maar deze keer maak-
te 't me doodziek. De ochtend was
zo mooi begonnen. Als je die blije
gezichten van al die stadslui zag,
met de tiets kwamen ze en met
auto's en al die kinderen, die weer

eens lekker naar 't'strand konden..r.-..
Opeens, bom, uit. Jans is er nog

beroerd van en ik zei vanavond te-
gen haar: Volgende week zondag is
het warm, Jans ,dan lezen we geen
weerberichten meer. Misschien is 't
morgen al beter! (

MAANDAG 21 ,JULI - Vandaag
een klein beetje zon gehad. Zo iets
van: „Korte, niet al te zonnige pe-
rioden met wat zuurkijkende wol-
ken op de achtergrond. De gasten
zijn zeker kopschüw geworden, want

't is niks gedaan.
Nog geen zout in de pap ver-
diend, deze dag! (Nou ja,
neem dit maar niet al te
tragisch op, hoor!)

DINSDAG 22 JULI - De
mensen komen nu pas weer
een beetje op hun verhaal.
Maar ze komen nu allemaal
met regenjassen en mutsen.
Dat vind ik altijd een beroerd

gezicht. Ik heb m'n stoelen uitgezet,
maar 't wil niet erg. 't Waait ook
steeds zo.

WOENSDAG 23 JULI-Vandaag
verloor iemand z'n kunstgebit in
zee. 't Is vreemd hoe iemand, die
z'n tanden kwijt is, opeens een heel
ander mens ' wordt." Kleren maken
de man, maar tanden ook. Intussen
heeft de ongelukkige zestien keer
tevergeefs naar z'n tanden gedoken.
Ik meen me te herinneren dat-, de

1 politie ergens pp. het bureau een
doos heeft, waar ongeveer dertig ge-
bitten in zitten, boven en beneden,
met kiezen en al. Misschien is er
iets bij voor die meneer, want al die
gevonden voorwerpen worden bijna
nooit afgehaald.

Volgende week hoop ik meer op-
wekkende dingen te kunnen zeggen;
mensen.

; STOELEMAN.

en de verleende service. Voor de ho-
reca-onderneming geldt wel. in het
bijzonder, dat-v recommandatie de
beste vorm van reclame is.

Ook' de middenstandswinkel kan
toeristen trekken. Samenstelling van
een aan de behoeften van de toerist
aangepast assortiment, het leveren
van -goede kwaliteit (ook van de
souvenirs) en het verlenen van een
vlotte service zijn daarvoor, de ge-
eigende middelen. Het belang van
een aantrekkelijke etalage-inrich-
ting mag ook niet over het hoofd
worden gezien.

De middenstand kan bovendien
het toerisme op andere, :neer 5ndi-
recte wijze stimuleren, n.l. door
.steun te verlenen aan organisaties
als: de Algemene Nederlandse Ver-
eniging voor Vreemdelingenverkeer
(A.N.V.V.), die in het buitenland
propaganda voor Nederland maakt
en de plaatselijke V.V.V.'s, die hier
te lande de propaganda verzorgen
voor de eigen streek.

Voor het horeca-bedrijf is in het
bijzonder een goede vakopleiding
van betekenis. In verband hiermede
verdient vermelding, dat een vesti-
gingsbeschikking van kracht is,
waarbij is voorgeschreven, dat de-
genen, die een hotel, restaurant of
café willen openen, aan bepaalde
eisen moeten voldoen.
Over de bevordering van het vreem-
delingenverkeer en de mogelijkhe-
den, de activiteiten van> het toerisme
uit te breiden en te verbeteren, kan
de Rijksmiddenstandsvoorlichtings-
dienst door middel van de in de pro-
vincies gevestigde consulenten ad-
viezen verstrekken. De consulent
voor de provincie Noordholland is
woonachtig in Haarlem. Zijn adres
is Dreef 34.

Geslaagd voor examens
Onze plaatsgenote mej. iF.-M. Lam-
mers behaalde "woensdag j.l. haar
Middenstandsdiploma.

Geslaagd voor het mulo a en mirt-
denstandsdiploma Peter van Kessel
van de St. Josefschool, Haarlem en
Cokkie van Staveren van de Maria-
school eveneens te Haarlem.

De heer G. F. Beill is geslaagd in
de afdelingen patroonsopleiding ty-
pografie, steen- en ofsettdruk bij de
Amsterdamse Grafische School.

Aan de R.K. modevakschool te
Heemstede slaagden voor het di-
ploma coupeuse de dames Ria Harms
en Ada Paap uit Zandvoort.

Bijzondere PTT-stempels
Ter gelegenheid van de Internatio-
nale Verzamelaars Tentoonstelling
„Curiosa" zal op l en 2 augustus a.s.
in de Houtrusthallen te 's-Graven-
hage een tijdelijk bijpostkantoor ge-
vestigd worden.

Tijdens het internationale muziek-
concours zal van l t.e.m. 31 augus-
tus a.s. te Kerkrade een tijdelijk
ptt-kantoor worden gevestigd in het
auto-ptt-kantooF.

De op deze bijkantoren aangeno-
men ' gewone, aangetekende en ex-
presse-stukken zullen van een af-
druk van een bijzonder rubber stem-
pel worden voorzien.

TZ-programma
De volgende evenementen worden
door . Touring Zandvoort in de ko-
mende weken georganiseerd.

26 juli: concert Tirolerkapel „De
Alpenjagers".

29 juli: zandbouwwedstrijd.
31 juli: concert Tirolerkapel „De

Alpenjagers". '•
3 aug.: vuurwerk.
2 aug.: training sportwagens en

motoren.
3 aug.: nationale sportwagen- en

motorraces.
. 6 aug.: taf eltennisdemonstratie.

Zomerlust, 8.30 uur.
,7 aug.: concert Tirolerkapel „De

Alpenjagers".
8 aug.^ballonwedstrijd. \ - - - - '
9 aug.: concert Zandvoorlse Mu-

, ziekkapel.
10 aug.: nat. prof kampioenschap

wielrennen.
13 aug.: zandbouwwedstrijd.
15 aug.: vuurwerk.
16 aug.: concert Tirolerkapel „De

Alpenjagers".
21 aug.: concert Postfanfare.
23 aug.: concert Zandvoortse Mu-

ziekkapel.
28 aug.: concert IJmuider Harmonie

Openluchtfilmvoorstelling
De plaatselijke centrale van -het
C.N.V. zal op dinsdag 12 augustus
een Openluchtfilmvoorstelling orga-
niseren op net Gasthuisplein.

Tweede drive
De tweede zomerdrive van de

Zandvoortse Bridgedrive is vastge-
steld op maandag 11 augustus in
„Zomerlust".

Postverzending Irak
Inzake de postverzending naar Irak
wordt medegedeeld, dat een extra
vliegtuig van Schiphol naar Bagh-
dad is vertrokken dat de voorradige
luchtpost heeft meegenomen.

Het geregelde luchtverkeer is nog
niet hersteld. "Van eventuele volgen-
de vluchten zal uiteraard voorzover
mogelijk voor het luchtpostvervoer
gebruik worden gemaakt. Voorlopig
moet met vertraging rekening wor-
den gehouden.

Taf eltennisdemonstratie
De jonge Zandvoortse Tafeltennis-
vereniging Shot gaat een bijdrage
leveren aan de seizoenevenementen
van de badplaats.

Op woensdagavond 6 aug. a.s.
wordt een demonstratie-avond geor-
ganiseerd, die zal worden verzorgd
door Cor du Buy, de pionier van de
tafeltennissport in Nederland.

Als partner komt met hem mee
.Frans Schoofs, Nederlands kampi-
oen 1958

Cor du Buy heeft zich enkele ja-
,ren geleden uit de wedstrijdsport te-
ruggetrokken en liefhebbers van het
tafeltennis zullen er benieuwd naar
zijn hoe hij het er met zijn grote
routine tegen de jeugdige Schoofs
zal afbrengen.

Omdat tafeltennis ook als kijkspel
zeer aantrekkelijk is belooft het een
interessante avond te worden.

D.e demonstratie begint om 9.30 u.
in café-restaurant „Zomerlust".»

29- en 30 aug.: training motorreh-
ners.

31 aug.i Internationale motor- '"en
zijspanraces.

7 sept.: autosprints XV RAG West
28'sept: Clubdag N.A.V-
12 okt.: Traditierit 111 P.A.C.

Gymnastiekvereniging Ö.S.S.
Met "de geslaagde turndemonstraties
van O.S.S., die j.l. zaterdag in sa-
menwerking met de Zandvoortse
muziekkapel .op het Raadhuisplein
werden gehouden is het turnseizoen
gesloten. ,
De lessen worden hervat op maan-
dag'.l september a.s.

i * - \ i
Zeepost •"<" j •
Argentinië: m.s.'Zaanland, 4 aug.
Australië: s.s. Nuddea, 29 juli

s.s. Orsava, l aug.
Brazilië: s.s. Alkaid, 29 juli.

.m.s. Gooiland, 31 juli.
Canada: m.s. Willem Ruys, 29 juli

m.s. Noordam, 31 juli.
Chili, via New York, 31 juli.
Indonesië: s.s. Anchises, 29 juli.

m.s. Tabinta, 31 juli.
Ned. Antillen: ,

m.s. Oranje Nassau, 29 juli.
Ned. Nieuw Guinea:

m.s. Musi Lloyd, 31'juli.
Nieuw Zeeland," via Engeland, 2 aug.
Suriname: m.s. Nobistor, 6 aug.
Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:

nv.s. Edinburgh Castle, 2 aug.

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 9 uur:
Doktoren: ,

C. F. M. Robbers
Koninginneweg 34, telefoon 2813
' en
P. (Vijlbrief
Hogewèg 43, .telefoon 3355

Zondag 27 juli
Dierenarts J. .Westerman
Leidsevaart 74, Haarlem, tel". 12111

Wükzuster:
A. Langeveld,
Gasthuishofje' 27, telefoon 2791

Apotheek:
26 juli—l augustus:
Apotheek Kerkhoven, Zeestraat v71
ledere avond vanaf 10.30 uur ge-
opend voor recepten en spoedge-
vallen.
Zondags zijn beide Apotheken ge-
opend.

Daar kunt u heen
Monopole

Vanaf vrijdag 25 juli - t.m. sondag
27 juli, 7 en 9.15 uur: film „Op
weg naar Hollywood".

Maandag 28 juli, "f en 9.15 uur: film
„Rose Marie".

Dinsdag 29 juli, 7 en 9.15 uur: film
„Afkloppen".

Woensdag 30 juli, 7 en 9.15 uur:
film „7 broers zoeken 7 meisjes".

Donderdag 31 juli, 7 en 9.15 uur:
film „Anna".

Vanaf vrijdag 25 juli t.m. donder-
dag 31 juli, 2.30 uur (alleen bij
slecht weer): film .Douane Boem'

*
Hotel Bouwes

Dagelijks 8 uur: Het orkest van Ni-
co de Vries.
Zondags matinee.

- *
36 juli t.m. S augustus: kermis aan

de Herenstraat jbij eindpunt'bus. f

Mensen en zaken•* . • •''/!• •
" * -, l' 'V -„i

> • Muis, en 'beer:^,,

Na de Russische raket, waarin, egnu
hondje is opgèofferd "om "de ""weÉbnr\
schap te dienen, zijn de Amerikanen
er toe overgegaan een-soortgelijk
experiment' te lanceren. 'Ze Kebben
een raket de lucht in geschoten met
een muis — Mia was haar n'aanr,-^,
in de neuskegel. Men hoopte "het'
diertje terug te vinden,- maar uitge-
breide nasporingen hebben geen vre-
sultaat opgeleverd. Mia is verdwe-
nen en de geheimen, die zij zou ont-
hullen, zijn geheim gebleven. Het is
ondragelijk te weten, dat Mia mis-
schien haar geheimen aan de vissen
heeft toevertrouwd. Maar men , kan '
opwerpen dat de vissen er waar-
schijnlijk geen gebruik van maken.
En zeker geen misbruik. Intussen
hebben de volijverige Yanks al weer
een raket opgelaten.. Zij hebben Jn
de neus een familielid van Mia ge-
stopt, het vrouwelijke muisje „Wic-
kie". En nu wordt van Wickié ver-
wacht dat zij zich zal laten vinden
als ze na volbrachte reis van bijna
10.000 kilometer met een zacht plof-
je in de Oceaan terecht komt.

Wickié heeft voldoende zuurstof,
voedsel en water voor zes weken.
Wordt ze niet binnen zes weken ge-
vonden dan teert ze wellicht nog1

wat op haar door de goede Ameri-
kaanse zorgen aangekweekt uithou-
dings ver mogen, maar dan is 't ook
uit

Een onplezierige gedachte, zelfs
voor een muis. Ofschoon van mui-
zen niet verondersteld wordt dat zo
denken, is het geenszins ondenkbaar
dat Wickié de haar. aangedane be-
handeling bepaald' onmenselijk- en
van haar standpunt uit gezien —
menselijk vindt. Haar troost is het
dat zij geen vermoeden heeft wat er
met haar zuster Mia is geschied

Vroeger hadden" wij witte muizen
in een glazembak, waarin-eenMiMsjeu
en een molentje stonden. Wij ver-
maakten ons met de grappige be-
weginkjes van het tierige volkje en
wij voerden het met minuscuul klei-1

ne hoeveelheden ontbijtspek en;"bó--
terhamworst.' Op een v bepaald' tijd- '
stip had er in de glazen bak een^ge-
zinsuitbreiding plaats, nadat, de
kraamkamer met stukjes papier en
wollen pluisjes in gereedheid, was
gebracht. Over deze gang van 'zaken
waren wij altijd veel enthousiaster
dan onze oudere , huisgenoten, * die
echter onze hobby zij het dan met.
licht gefronste goedkeuring bejegen-
den. Want zij wisten dat de muizen
op een gegeven ogenblik toch weg
zouden zijn. Hoe, was niet "precies
na te gaan. Soms onsnapten ze om
hun leven parasiterend tussen pro-,
visiekast en krantenbak" voort te
zetten, dikwijls ook werden zij niet
vrienden geruild voor priktollen en
zaklantaarns.
- Maar in onze tijd werden ze zeker -

niet in raketheuzen gedaan.
Dat doen de Amerikanen van nu.

Ze meten de hartslag van witte mui-
zen en ze hopen met de vergaai do
kennis, via de muizen-ruimtevaait,
hun tegenstanders de baas te blij-
ven.

Deze tegenstanders intussen pak-
ken de zaken wat groter ",a.i/ Zij
hebben al honden'gebruikt. De Ame-
rikanen doen 't maar met muisjes..
Is dit misschien een symboliek /DOI-
de verhoudingen in de wereld.

Straks komt er weer een Russisch
evenement: Een raket met een on-
vervalste Russische beer in de neüs-
kegel.

En de Heer hoort hem brommen.
MOMUS.

Dameskapsalon ,Eugène'
Hogeweg 72, telefoon 2068 voorheen
Van Baerlestraat, Amsterdam.
Eugène voor het fijnere genre.
Individuele kapsels., Nieuwste

^ - P R E D I K B E U R T E N -

Hervormde Kerk, Kerkplein •
Zondag 27 juli

10.30 uur: ds. R. H. Oldeman.
Het huis in de-duinen: ,-.j

19.30 uur: mej. ds. W. H.' Buijs.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 27 juli

10.30 uur: Dr. A: J.' van Leusen
uit Velsen. -i

Gereformeerde Kerk
JTuIianaweg hoek Emmawcg
Zondag 27 juli

9, 10.30 en 17 uur: ds. L. W. Kor-
vinus (v.h. pred. te Medan).

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zondags H.H. Missen om 6.30-7.30-

8.30-9.30 Hoogmis en 11 uur; in
Het huis in de duinen om 8.30 u.;
in de H.H. Missen van 8.30 en 31
uur zijn alle plaatsen vrij.
's Avonds om 7.30 uur Lof.

In de week H.H. Missen om 7 uur
en 7.45 uur en 's avonds om 7.30
Lof.

N«d. Chr. GamMtuehapifoond
In de maanden juli en aug. geen
samenkomst. . ^

Jehova's getuigen •*'
Woensdag 20 u. en zondag 14.30 .u.
studie op-adres Hogewèg nr. 46".

Humanistisch Verbond •'•_ -• • • •
Zondag 27 juli, 9.45 uur,"402 mVra-
diotoespraak ,van dr. W. Kraak. On-
derwerpf „Actualiteit'van'"Tiet ver-
"leden". '„.? -, . - * „ • • 'V



Voor ƒ 19.50
kunt u al Amerika's
beste beha dragen

Elastische rug is laag en blijft laag - kruipt nooit
op. Schuingeknipte elastische zijpanden voor

-perfecte pasvorm en volledige bewegingsvrijheid.
Gekruist elastisch front separeert en steunt subliem
• geeft diep décolleté. De fraaie, geborduurde
cups.van nylon.marquisette, sluiten als uw eigen
huid . geven een bekoorlijk, jeugdig figuur.

* Verkrijgbaar in 5 maten 'en 3 cupgrootten en
daardoor voor ieder figuur perfecte pasvorm ge-
garandeerd. Alle «maten 19.50. In wit en zwart

ALLEENVERKOOP VOOR ZANDVOORT:

Vraag ook eens naar de Playtex
Living Longline Bra. Geeft
lange, fraai-soepele lijn van
buste tot' taille en daardoor
een verjongd, slanker figuur.
A-B-C-cup 34,50, D-cup 39.50.

Modemagazijn „DE WAAG"
HALTESTRAAT 40, TELEF. 2087 ':'

ZATERDAG
26 Juli 9 uur

begint onze

Ongelooflijk lage prijzen

BROSSOIS
Schoenhandel

ABONNEERT U
op de

ZANDVOORTRB
COURANT

Slijterij Hamers
ZOETE SPAANSE WIJN

ƒ2,75 p. fles. Afgehaald ƒ2,50 p. fles
KOSTVERLORENSTRAAT 34

Voor

Herenkleding
en

Herenmode
De speciaalzaak
van Zandvoort
Ruime keuze in

Costuums
Sport colberts
Pantalons

Regenkleding

Overhemden

Weekenders

Sweaters

Shorts

Jacks "
Shawls

Dassen'

Sokken
enz. enz.

E, de Boer
KERKSTRAAT 20

OPENBARE LEESZAAL
Nieuwe aanivinsten«. - *

Willy Corsari — Post voor de Nim-
__ bus.

J?aul van Ostaijen — De bende van
de Stronk.

Virgil Gheorghi — Pilatus aan de
Donau.

Rein Brouwer — Bewogen levens.
H. van Praag — De zin der opvoe-

ding.
Dr. Fritz Gerathewohl - Weeg uw

1 woorden, win uw klanten.
Ds. E. B. A. Poortman — Aardse

weerschijn.
Drs. J. Klatter — De wondere wc-

reld van Nijl tot Eufraat.
John L. Brom — Oerwoud zonder

genade.
Mr. Ir. M. M. van Praag - Parijs

negentiende eeuw.
Henry Green.— -ioving. ' ,.
Ngaio Marsh — Opening night.

HUIS-, DECORATIE- en
KECLAMESCHItnEKSBEDRIJF,

Fa J. v.d. Bos & Zn
Tel. 2562, Zandvooct Gevestigd 1879

Burg. Engelbertsstraat 54
GLAS-ASSURANTIE

Foto-Kino HAMBURG
'UW SPECIAALZAAK OP FOTOGEBIED.
Zojuist weer ontvangen de bekende Japanse Yashica filmcamera.
Uitwisselbaar optiek ƒ 199,—. Lens l : 1,9, f 13 mm.
Prachtige KLEINBEELDCAMERA'S vanaf ƒ 59,-, ƒ 79,- enz.
JAPANSE KIJKERS, REPORTER TASSEN v.a. ƒ 9,90, ALBUMS,

LIJSTJES, GEELFILTERS' enz.
Ie klas ontwikkel-, afdruk- en vergrotingswerk.

Komt a.u.b. tijdig voor PAS-FOTO'S

Amsterdamse
Groentecentrale

Jan Filmer
TOLWEG 16 - TELEF. 3195
GROENTEN
Andijvie p.pond 0,25
Spinazie p.pond 0,25
Postelein p.pond 0,10-
Pracht sla
Worteltjes
Bloemkool
Sperciebonen
Rode kool ..'.'..\
Spitskool
Gekookte bietjes
Tuinbonen

per stuk 0,15
.. p.pond 0,18
... p.stuk 0,35
.. p.pond 0,29
.\ p.pond 0,10
....p.pond 0,10

p.pond 0,19
p.pond 0,13

Capucijners p.pond 0,38

FRUIT ~ ~
Wijnpruimen ...- p.pond 1,25
Kruisbessen ...' p.pond 0,49
Rode bessen ' ...' p.pond 0,78
Handappelen ... rp.pbnd 0,85
Sinaasapp 8 voor 1,00
Sinaaasapp., gr. ...5 voor 1,09
Citroenen ' p.stuk 0,12

Extra aanbieding
Pracht handappele'n p(.pd 0,69
10 pracht citroenen ' ... 0,99
10 pracht pers sinaasapp. 1,18
2 pond prachtige tomaten 0,58

CONSERVEN
Sperciebonen, p.litersblik 0,75
Snijbonen, per litersblik 0,98
Doperwten, per litersblik 0,65
Doperwten, fijn, litersbl.

Pankl.
Pankl.
Pankl.
Pankl.
Pankl.
Pankl.
Pankl.
Pankl.
Pankl.
Pankl.

0,98

stoofsla, 2 pond 0,25
bloemkool p.pond 0,25
soepgroenten, p.o. 0,15
uien p.pond 0,35

p.pond 0,25
p.pond 0,25
p.pond 0,58
p.pond 0,18

worteltjes
bietjes ...
snijbonen,
rode
spitskool
andijvie ...

p.pond 0,18
p.pond 0,18

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Zijlweg 63, Haarlem, tel.

Werkt uitsluitend in het belang
van' haar opdrachtgevers. Ver-
zorging van begrafenissen, cre-
maties en transporten.

• Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

Eet nu vlees
,1, kg Osselappen - 2,90
T kg Gehakt 2,80
l kg Lamslappen mager 2,90
l kg Lamsragout 2,80

SLAGERIJ GAUS
Kerkstraat 14, tel. 2102

Annex CABARET EXTASE
Zandvoort

Het gehele jaar geopend

Gedurende de -maand juli
dagelijks 's avonds 8 uur

Nico de Vries
met mijn orkest

Vocaliste: JOKE BUSCH.

Afgewisseld door een
eabaretprogramma met
internationale artiaten

ZONDAGS MATINEE
met volledig avondprogramma

ONTSPANNING na INSPANNING
U ziet het op z'n best'met

PHILIPS TELEVISIE
groot beeld 43 cm, compl.
geplaatst vanaf ƒ 157,05,
restant in termijnen van
ƒ 47,65 per maand.

PHILIPS TELEVISIE
53 cm beeld, compl. ge-
plaatst vanaf ƒ 190,55, res-
tant in termijnen vanaf
ƒ 58,35 p.m. -

PHILIPS RADIO nieuw model, met aansluiting voor uw platenspeler.
Thans ƒ 115,- of ƒ 1,50' p.w. Leverbaar in vrolijke kleuren. Leuk voor
uw geslaagde zoon of dochter
PHILIPS nieuwste platenwisselaar. Maak gebruik van de tijdelijke in-
ruilwaarde!
Uw oude Philipsspeler is ƒ 25 waard; uw oude speler elk fabrikaat ƒ 15
waard; heeft U 10 oude gramofoonplaten: ƒ 10,— waarde.
PHILIPS nieuwô draagbare radio ƒ 99,50, mooi van toon en uiterlijk.
U loopt er zo mee weg! '
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst,'na persoonlijk overleg, de betaling met U.
Verkoop van koelkasten elkeumaat en fabrikaat, wasmachines, droog-
jnachines etc. ,

Aangesloten bij" het Kennemer
Financieringsinstituut. , -.

Gedipl. Philips service-dealer
voor radio en televisie , .

RADIO TELEVISIE SPECIALIST

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

ROEPERS
VACANTIERUIL

Welk cchtp. dicht bij zee
wonend, wil woningruil
aangaan v.d. mnd aug. m.
echtp. m. 2 kind. won. te
Zeist aan bosrand. Br. nr.
8176 Zeister Nieuwstaode,
Jagerlaan 20, Zeist.

Voor aug. gevr. GEMEUB.
KAMERS m. keuk v. gez.
m. 2 'kind. Br. m. pr. nr.
5602 bur. Z. Crt.

Te koop gevr. eenv. HUIS
v. inw. v. Zandv. Direct of
sp. te betr. Ev. woningruil
met A'dam. Br. 5604 Z.Crt.

Te koop voor ingezetene v.
Zandv. WOONHUIS, waar
van bovenged. is verhuurd.
Zeer gunstig gel. Sp. te
aanv. Inl. Makelaar S.i At-
tema, Hogeweg 64.

Te koop echt lederen CLUB-
FAUTEUIL.
Telefoon 2142, na 6 uur.

te koop: A Q U ' A R I U M
(350 1) m. onderstel.' Te
bev. Nassauplein' 12 "(van.
7-S uur 's avonds).

Verzilverde TR'OMPET te
koop z.g.a.n.
Haarlemmerstraat 16.

Tekenbureau vraagt^'' *

tekenaars
(free-lance of avond-
werk)
Kartografie
Bouwkunde
Werktuigbouwkunde
e.a. techn. vakken.

Goed. kunn. inkten, bek.
m. schabloonschr.

-Tevens gevr. goedo

lay-out man
Br. nr. 5603 bur. Z.Crt.

TE KOOP:
VRIJSTAANDE VILLA
aan Brederodestr. m gar.,
c.v., 5 kamers, keuken en
bijkeuken, badk., douche-
cel, vrijblijvend duingez.
HUIS met garage aan de
Frans Zwaanstr. met c.v.,
direct te aanvaanrden.
Prima gebouwd HUIS aan
Lijsterstraat met garage,
met woningruil A'dam of
Haarlem.
4-Kamer-FLAT a.d. Bou-
levard de Favauge ƒ 30.000
HUIS m. gar aan de Bre-
derodestraat, vrij te aanv.
ƒ 35.000.
Nieuwgeb. PERCELEN m.
garage. Hijpotheek besch.
tegen billijke rente.
HUIS in villapark, bev. 5
kamers, zolder, vrij te
aanvaarden, ƒ 32.000.--
Gr. WINKELHUIS, spoe-
dig te aanvaarden.
Voor een jaar te huur:
GEM. -.̂ VjRIJST. VILLA-
„TJE, voor~klein gezin.

MAKELAAR W. P A A P
Hogeweg 17, tel. 2965.

popelen
om u
te zien.

Ze
altijd thuis
en ontvangen U/ *~
van 8.30 uur tot Mf?~
zonsondergang A/Ju
in de tuin. \«!*
In 't aquarium
van 9-6 uur.

amsterdam - tel. 51736
Gevr. aan zee van plm. 2—
16 aug. VAC.VERBLIJP v.
besch. gez. evt. m. zolder-
i'uimte of iets derg. voor
veldbedden (v.d. kinderen)
en gebr. v. keuk. Er. m.
pi'. Ie Brandenburgerweg
15, De Bilt, tel. 030-60967.

Gevr. WERKSTER voor 2
of 3 ocht. p.w.
Dr. Gerkestraat 99.

WEGGELOPEN SIAMEES
POESJE. Terug te bez.
Kostverlorenstraat 18.

Te huur gevr.: GARAGE
omg. Huis in de duinen.
Br. m. pr. nr. 5601 Z. Crt.

Te koop: GRASMACHINE
Te bevr. Emmaweg 2

Aang. wegens plaatsgebr.
mod. mah. houten HUISK.
AMEUBLEMENT best. uit
4 stoelen, 2 armstoelen, uit-
schuiftafel, dressoir. Prijs:
ƒ 500. Te bev. voor 19 uur
Von4ellaan Slzwart.

'Vlot, pienter MEISJE als
AANK. VERKOOPSTER
gevraagd.
De Wolbaai, Haltestr. 12a,
telefoon 2099.

Maak van Uw tijdschriften een
waardevol boek! Laat ze daar-

om bij ons inbinden.

GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg l Telefoon 2135

GROTE MATEN
DAMES-JAPONNEN

maten 46 tot 54.

voor extra lage prijzezi!
JAPONNEN, die een normale waarde hebben van ƒ -25,- tot ƒ 45,-

voor f 14,75; f 16,75; f 17,75 en f 19,75.
Dames wacht niet te lang, want grote maten hebben altijd nog
extra belangstelling!1!

MODEsMAGAZIJN

„DE WAAG"
HALTESTRAIAT 40 TEL. 2087

Het huis waar U gewaarborgde kwaliteiten koopt voor ongekend
lage prijsen. Steeds een stap voor.'

Erkende

AUTORIJSCHOOL „ZANDVOORT"
Autorijles
Verhuur van Opeis Rekord
zonder chauffeur

THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

LEFFERTS wijnen en gedistilleerd !mke ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150



EN TELEVISIE
Grote keuze PHILIPS draagbare radio's

PHILIPS WASMACHINES
Pwnpq STOFZUIGERS
eW«£»» *An*,«r~ CENTRIFUGES
aCBLAUB Li\JKECt£ PLATENSPELERS
BLAUPUNKT KOELKASTEN

In onze nieuwe showroom tonen wij V het allernieuwste
J. K E U R

Blectro-radii-technisch bureau
. BÜRGEM.
' ENGELBERTSSTRAAT; 6*

Telefoon 2914

Betaling desgewenst.in overleg.

NATIONAAL en INTgRNflCnONAAU B5KROONO

De kwaliteit
het beste

De prijzen
vallen U

mee

Per 750 gram veel voordeliger

f Fijne riblappen 3,38
Pracht osselappen 2,68
Magere varkenslappen 3,88

\ Braadworst of saucijzen 2,48

100 gr. ontbijtspek
100 gr. ham samen.. 79 Ct

100 gr. pekelvlees
100 gr, lever, samen 85 Ct

Biefstuk tartaar 250 gr. 1,25
Doorr. varkenslappen

500 gr. 1,19
Heel malse biefstuk

100 gr. 0,75
Heerlijk lamsvlees

vanaf 1,38 500 gr.

Koopt in een klassesaak, dus bij

woensdags
en donderdags

500 gram gehakt h.o.h. 1,10

100 gr. pork
100 gr. Saks. samen 49 Ct

Gebr. Burger's slagerijen
HAARLEM - AMSTERDAM

ZANDVOORT, HALTBJSTRAAT 3, TELEFOON 299*

Voor

GOED BROOD
en

BANKET
naar

Fa. H. van Staveren
Zeestraat 48 - Telef. 2684:

Een stofzuiger om trots op
te zijn:

Excelsior
stofzuiger

Nieuw model, prima zuig-
kracht f 145 of ƒ 2 p.w.

Televisie Radio Specialist

F. H. PENfiAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

H O L I D A Y
Auto's zonder chauffeur
Uitsl. model 1957 en 19B8 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapitein,
Fords Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10434

Rijwielen
RUDGE
FONGERS
LOCOMOTIEF
RILATEX

KINDERRIJWIELEN
DRIEWIELERS
AUTOPEDS
Voor 'n heerlijke tocht
vindt U bij:

Henk
Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
3100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau VreemdeUn-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
2345 Gemeente Secretarie
2069 Begrafenis- en crematie-onder-

neming J. de Koode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/Ta. Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17_.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

334G Hoboplex, Stationsplein 13-15,
Hout, board, triplex

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
•bachs Drukkerij, Achterweg 1.

Bijzondere koopjes
en extra kortingen in de

OPRUIMING
bij KORT

Huishoudgoed

Partij GRASLINNEN SLOPEN 1.58 1,38
P R I M A GRASLINNEN LAKENS

2 x cordon

150 x 230
5,48

180 x 230
6,78

slopen
1,68

Restanten:

extra voordelig!

TAFELLAKENS
ONTBIJTLAKENS
THEEDOEKEN

Partéj prima

Gewatt. Dekens
1 persoons, grote maat, NU 12f3o

2 persoons, grote maat l 6)88

10% en 15% korting
Zuiver wollen Dekens

10% korting op:
KINDERDEKENS
MATRASSEN
MEUBELSTOFFEN
GEWATT. SPREIEN
PLAIDS
MACH. J<SMYRNA TAFELKLEDEN

RESTANTEN BADGOED
extra- voordelig

NYLONS RESTANTEN
1/2 prijs

PEIGNOIRS uit onze collectie van 1958

10% en 15% korting

MATRASREPARATIES
10 korting

J.Th. KORT
Zandvoort - Grote Krocht - Tel. 2666

Haarlem
Heemstede
IJmuiden

M.C.vanBORKUM
Peflieiire - Manicure
met jarenlange ervaring.
Dr. GerJcestr. 21, tel. S181B

bestel tijdig
uw schoolboeken

„esvé" grote krocht 17

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

IMPORTEUR: N.V. FERIE HEDDËS
Groningen * Zandvoort
05900-29337 02507-2667

Vloeibare was
Speciaal voor Colovihjrt en
linoleumvloeren.

BALLEDUX
Haltestraat 27-29, tel". 2596

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. .Rietmatten
fabriek; C.A. - Rijnbeek, HU-
legom, telef. K 2520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

WIST U
dat 20% korting op-alle
stoomgoederea pexxna-

nent wordt gegeven,
indien , U deze brengt
en haalt, in ons filiaal.,
KERKSTRAAT 26

Chemische wassery '
en ververy'

KEYSER
Telefoon 3653-

Wat voor feest of partö?
Alles verhuren wij! >r>
Glaswerk, porcelein, bestek-
ken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker, telef. 2164

Plastic

Zak-apotheek
Zeer handig op reis.

f 3,75
Drogisterij ;

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7 - Tel.. 2327

Gertenbachs Drukkerij
verzorgt «l uw

FAMILIE
DRUKWERK

als:

Geboortekaartjes •
Verlovingskaartjes
Ondertrouwcirculaires
Visitekaartjes .
Rouwcirculaires t ,
Dankbetuigingskaarten

?

-l"
telefoon 2135

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFÉNBERG
Telefoon 20085, Haarlem

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48-rood •—
Garage Rinko, telefoon 2424

VOI.KSKRBDIETBANK VAN HAABUftf
OMLIGGENDE GEMEENTEN

ALS OV1

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die ItT niet

inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen bi] deelnemers (win-

keliers) aan het Kennemer Fïnanclerings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem «n bij de

plaatselijke correspondenten.

Hooggesloten POPLIN DAMESBLOUSES 2,98
WITTE KATOENEN DAMESBLOUSES 2,50
KINDER TINO TRUITJES '. 0,98
KEUKENHANDDOEKEN 0,98
SWAN BA'DDOEKEN 2,98
WOLLEN „DELANA" TRUITJES korte mouw

ƒ 2,98
Lakens - Slopen - Theedoeken

SCHORTEN, ruime sortering vanaf 2,35
OVERHEMDEN

Ad. NOTTEN
„De Kampioen"

Haltestraat SS - Telefoon 3398

Autorijschool „Laurens"
leidt U op in zo vlug mogelijke tijd. Les ƒ 6~,~ per uur.

Aanmelden: Zandvoortselaan 25
Telefoon 3556

THEATER „MONO P OLE"
Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

Groots Filmfestival
Vanaf VRIJDAG 25 JULI tot en met
ZONDAG 27 JULI, 7 en 9.15 -uur . ;

Op naar Hollywood
Dean Martin, Jerry Lewis,' 'Pat Crowley,
Anita BTcberg, Maxie Rosenbloom.

Een lachbom nadert Californië Een doldwaze
tocht dwars door Amerika. In technicolor.
Toegang alle leeftijden.

MAANDAG 28 JULI, 7 en 9.15 uur

ROSE MARIE
Ann Blyth, Howard Keel, Fernando Lamas

Een grootse operettefilm. 'A'lle leeftijden.
Cinemascope en technicolor.

DINSDAG 29 JULI, 7 en 9.15 uur

AFKLOPPEN
(Knock on wood)
Dannye Kaye, Mai Zetterling, Forin TJiat-
cher. In technicolor.

Perfecte muziek, perfecte show, perfecte humor.
Alle leeftijden.

WOENSDAG 30 JULI, 7 en 9.15 uur

7 broers
zoeken 7 meisjes

De kostelijkste musical aller tijden. Cinemascope
en technicolor. Alle leeftijden.

DONDERDAG 31 JULI, 7 en 9.15 uur

ANNA
Silvana Mangano, Raf Vallone, Viitorio
Gassmann, Gaby Morlay. ,, . s.

Een uitzonderlijk spannend filmwerk. 14 jaar.

Vanaf VRIJDAG 25 JULI tot en met
DONDERDAG 31 JULI, 2.30 uur
(Alleen bij slecht weer)

SPECIALE FAMILIE-MATINEE'S

DOUANE BOEM
Nills Poppe, de Zweedse komiek in een
doldwaze comedie:
Alle leeftijden. , . . _ , _ . , . ,

Plaatsbespreken: dagelijks van 11.30-12.30 uur
Telefoon 2550.



S9e jaargang no. 57 — Verschijnt dinsdags en vrijdags

Hedaktie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

ZANDVOO
voor ZANDVOORT. BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v, IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Muzikaal jubileum
van Tirolerkapel

Toen zaterdagavond j.l. rond de klok van acht uur de gezellige dorps-
drukte zich ging concentreren op het Raadhuisplein, waar de politie
inmiddels met gebruikmaking van touwen de al te dichte benadering
van de blauwe tent verhinderde, kreeg men de indruk dat het deze
keer wel „raak" zou worden met 't concert dat de bekende Tiroler-
kapel uit Haarlem over de hoofden van Zandvoorters en badgasten ging
uitgalmen. En terecht! Het werd een jubileumuitvoering in grootse
stijl, het 50e concert in Zandvoort en het 500e sedert de oprichting
van dit populaire gezelschap.

De aankondigingen vermeldden als
uur v van aanvang: 20.30, maar dat
nam niemand au serieux. En zeker
de kapel niet, die zich tegen negen
uur in een autobus naar de blauwe
tent liet rijden, voorafgegaan door
de politiejeep, die zo goed en zo
kwaad als dit ging, ruim baan
maakte „Ruim baan" is beslist
overdreven. Het werd een nauw
steegje, \vaar de jubilerende" muzi-
kanten onder aanvoering van Wil-
ly van Bakel en in gezelschap van
Coby Martens zich doorheen wron-
gen. .

Het geheel bood een fantastische
aanblik: de lichtjes op en rondom
het feestterrein waren al ontstoken,
de menigte was aangegroeid tot het
punt, waar de Kwalificatie „men-
senzee" gerechtvaardigd is en de
leden van de kapel bliezen er in hun
frisse Tiroolse kledij lustig op los.
Iedereen had pleziert Ondergeteken-
de ook, die in nieuwe schoenen
staande, van verschillende punten
uit het tableau overzag!

De heer H. Hugenholtz, directeur
van Touring Zandvoort, verwel-
komde de vrolijke "Tirolers en hij
vertelde daarbij dat de kapel in de
acht jaren, dat zij concerteert in
Zandvoort, een enorme populariteit
had verworven. Geanimeerde yells
en fluitende bijval uit het publiek
onderstreepten deze woorden. Toen
bood de heer Hugenholtz een fecst-
herinnering aan: Alle leden van de
kapel kregen een fraai glas, waar
pittige dranken uit gedronken kón-
den worden. Maar zaterdagavond
bleven die mooie glazen leeg, al-
thans tijdens het concert, dat' na
dit ceremonieel vertoon met de for-
se „Houtbakkersmars" werd inge-
zet. De mensenzee beloonde deze
prestatie met een. uitbundigheid, die
alle gevoel voor proportie uit het

oog verloor! Maar, alla, het was
feest en — zoals gezegd — ieder-
een was in de feestelijkste stem-
ming, die men zich maar kan in-
denken. Coby Martens kwam naar
voren en zij zong tot aller» genoe-
gen van Liesje uit Keulen en van de
legendarische „Postkoets" met de
knappe postiljon. De twee reebruine
ogen, die de jager aankeken, lieten
verstek gaan, of zij moeten nog sa
de pauze gekeken hebben. Maar
toen was ondergetekende gecapi-
tuleerd voor de eerder genoemde
nieuwe schoenen

Op het programma stond ook het
optreden van de nationale bard
Johnny Jordaan. Die had wederom
geen gebrek aan woorden en geluid.
Het werd een naar behoren uitge-
galmde schotel in het muzikale
feestgerecht. De Jordaan- vierde
hoogtij in het Zandvoortse en het
„Geef mij maar Amsterdam", klonk
als een suggestie om de dependance
van Mokum en West-Duitsland
maar gauw de rug toe te keren. De
bijval overschreed de stormgrens.
Niet om de suggestie natuurlijk,
maar om het geluid, dat zo
echt Amsterdams en vertrouwd in
de oren klonk. Johnny floot soms
ook als een lijster en dat scheen
hij zelfs tot z'n eigen ontroering te
doen. 't Was mooi, evenals de hym-
ne „Denzon schijnt v.oor„_iedereen"....

Tja, het weer was goed en de toe-
risten hadden plezier

Wat wil men meer?
H.W.

Geslaagd TOOI examen
De volgende leerlingen van de heer
N.J.Th. Schmidt, leraar boekhouden
m.o. zijn geslaagd voor hun midden-
standsdiploma: L. Brand, J. Bruin,
mej. J. van Eijki B. Gansner, W.
Jansen, mej. P. M. Lammers, R.
Meijer.
Eveneens slaagde voor het midden-
standsdiploma onze plaatsgenote E.
H. Kerkman-Kerkman.

(Adv.}

Patria wéét waar u trek in hebtl
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_ pe/ pakje

cream crackers
voor zo moor 'n hopje én voor een heel ontbijt.'..

Knapperende crackers met boteren suiker
of jam... Mramm! Of crackers met hartige
heerlijkheden: sardines, kaas, ei, tomaat,
sandwichspread...Verrukkelijk!Eet cream
crackers - van vroeg tot laat zijn ze lekker
en licht verteerbaar - voedzaam en niet
zwaar. Denk er om, vraag altijd om de énig
echte. Vraag om P ATRIA CREAM CRACKERS
in het luchtdichte pak. Altijd vers. Uw
leverancier heeft ze.

Week met concerten
Zandvoort heeft een muzikale week
achter de rug. Donderdagavond
verwisselde het personeel van de
N.Z.H.V.M. het stuurwiel en de
kniptang voor trombone, fluit en
bekken en gaf een concert in de
muziektent op het raadhuisplein.

De busmensen muciseerden onder
leiding van de heer P. Baard uit
Leiden. Het tamboercorps van de
vervoersmij. met een viertal hoorn-
blazers werkte aun dit concert mee.
.De uitvoering werd voor de heer P.
Baard en zijn ensemble een groot
succes. Het publiek bracht na ieder
nummer de handen krachtig op el-
kaar.

Vrijdagavond kraakten de plan-
ken van de blauwe tent opnieuw
onder de voeten van muzikanten.
Het waren leden van de Zandvoort-
se accordeonvereniging die tezamen
met de Haarlemse Klavar-accorde-
onclub een concert gaven. Dank zij
een goed aangebrachte geluidsin-
stallatie en microfoonopstelling
kwam het programma van marsen,
walsen, suites en ouvertures goed
tot zijn recht. Het geheel stond on-
der leiding van Jan Davids.

In de loop van de maand augus-
tus zullen de ensembles nogmaals
optreden.

Duivensport
De p.v. Pleines hield een wedvlucht
voor jonge duiven vanaf Vilvoorde,
afstand 165 km. Gelost om 7.45 uur
arriveerde de eerste duif om 9.45 u.
R. Engelander l, 8, 11, 19.
J. de Leeuw 2.
Gebr. Koper 3, 10, 12.
Corn..Koper 4, 22.
Th. van der Meulen 5, 7, 24.
G. Driehuizen 6, 13, 14, 23, 27.
K. Driehuizen 9, 17, 29.
J. Donker 15, 16, 26.
Jan Koper 18, 20, 25.
C. Visser 21.
R. van Gijtebeek. 28.

Verder werd een wedvlucht gehou-
den vanaf Orleans, afstand 535 km.
Gelost om 6 uur arriveerde de eer
ste duif om 12.59 uur.
C. Visser 1.
J. Donker 2, 5.
A. H. Daane 3, 4.
H. Lansdorp 6, 7.
G. Driehuizen 8.

Zomerplannen nog niet klaar
In de herfst hoopt men gereed te zijn

Verleden week zijn de leden van
het bestuur van de stichting „Re-
creatieoord Zandvoort" en van
het gemeentebestuur bijeen ge-
weest om nader overleg te plegen
inzake het recreatieproject aan de
boulevard. Men is nog steeds opti-
mistisch over de bouwkansen van
het zomercentrum en men hoopt in
het najaar de plannen aan de raad
voor te leggen.

Het vlot overigens niet erg met
de voorbereidingen der recreatie-
plannen. De gemeenteraad ging op
27 augustus van het vorig jaar met
de nieuwe boulevardplannen ak-
koord nadat de ontwerpen van de
heer Friedhoff en de heren Wijde-
veld-Wills op niets waren uitgelo-
pen. Bij de nieuwe ontwerpen van
de architecten Lucas en Niemeyer
stelde de raad de voorwaarde dat
deze plannen voor 23 september a.s.
zouden worden ingediend, vergezeld
van een aanvraag voor een bouw-
vergunning.
Het blijkt thans echter dat de uit
werking van het project nog in het-
zelfde stadium verkeert als een jaar
geleden. Deze maand lagen bij de
plannenmakers nog dezelfde schets-
ontwerpen op de tekentafel zoals

Jongens bekenden
De vijf jeugdige Haarle'mmers, die
vorige week in de badplaats en in
Bloemendaal zijn aangehouden na
een poging het portier van een auto
te forceren hebben bekend in Haar-
lem en in Zandvoort nog meerdere
diefstallen te hebben gepleegd.

Een aantal onopgehelderde zaken
kon hierdoor tot een oplossing wor-
den gebracht.

J.l. 'vrijdag . is door . de politie een
22-jarige dienstbode aangehouden,
die bekend heeft ten nadele van
haar patroon een bankbiljet van
vijf-en-twintig gulden te hebben
ontvreemd, alsmede een 50 DM bil-
jet. Ook gaf zij tijdens het verhoor
toe nog meerdere kleinere diefstal-
len te hebben gepleegd. Zij werd
voor de officier van justitie te
Haarlem geleid.

die aan de raad de vorige zomer
waren getoond.

Toch verwacht men dat de plan-
nen in de loop van het najaar ge-
reed zullen komen. Men hoopt daar-
bij op enige soepelheid van de zijde
van de gemeenteraad wanneer de
ontwerpen op 23 september — de
uiterste streefdatum — niet klaar
zijn.

Tweemaal brand
in zehde perceel
Vrijdagmorgen om kwart over
twaalf werd de brandweer gealar-
meerd voor een brand op de boven-
verdieping van perceel Kerkplein 5.
De parterre van dit huis is ingericht
als patates-fritesbakkerij. De brand-
weer stond aanvankelijk voor een
moeilijke taak, daar het vuur op
de bovenverdieping moeilijk bereik-
baar was.

.Toen de brandweer op de tweede
verdieping bezig was in een slaap-
kamer de brand met schuimblus-
apparaten te blussen ontdekte men
dat op de eerste verdieping ook
nog twee brandhaarden aanwezig-
waren, een in een kast en een in
een keuken.

Met drie stralen van de hoge-
druk-nevelspuit en later met droog-
blusapparaten bestreed de brand-
weer 't vuur, dat na ruim een half
was geblust. De politie heeft onmid-
dellijk een diepgaand onderzoek in-
gesteld, omdat men het vermoeden
heeft dat hier van brandstichting
sprake is. In hetzelfde perceel
heeft zich enkele dagen geleden
eveneens een begin van brand voor-
gedaan, die de bewoners zelf heb-
ben gedoofd.

Strijd tussen 22 vrouwen
Hedenavond wordt op het Zand-
voortmeeuwenterrein aan de Von-
dellaan een internationale voetbal-
wedstrijd gespeeld tussen leden van
het „zwakke" geslacht. In het veld
verschijnen een dameselftal' uit
Haarlem en een elftal uit Engeland
de „Manchester United Ladies".

Mag, even, fa vaka*itCe,tte,hi,»nCn.g.
U slaapt leMcer in een tent.

Na mijn vakantietips van de vo-
rige week, wilde ik nog wat zeg-
gen van het beroemde kamperen in
tenten. U moet weten dat ik daar
enige ervaring mee heb opgedaan.
Dat is lang geleden, heel lang,
vrienden toen ik nog een jon-
gen van nog geen twintig jaren
was. Ik had dit eigenlijk wel als
tip willen behandelen de vorige
keer, maar de tijd ontbrak mij, te-
meer omdat ik er mijn hele ruimte,
die ik dinsdags heb, mee kan vul-
len. Het is een ervaring, dat tent-
kamperen, die ik U niet mag ont-
houden. Want U kunt er uw voor-
deel mee doen. Ik had in die jaren
een goede vriend, die over vakantie-
besteding precies zo dacht als ik.
En wij dachten er over om met een
tent, een bescheiden tweepersoons
sheltertje, in de omgeving van de
Maas te kamperen. Hij had daar
een oom, die opzichter was aan een
gemaal, in de onmiddellijke nabij-
heid van de Beerse Overlaat. Do
oom nam met geamuseerdheid ken-
nis van ons voornemen: we willen
komen logeren, maar we zorgen
zelf voor onze huisvesting we
slapen in een tent aan de oever van
de Maas !

Toen we per fiets aankwamen
met de tent en enige dekens achter-
op gebonden, was de familie pre-
sent om ons te verwelkomen. De
tante van de vriend begon onmid-
dellijk over het slapen: Jongens,
doe toch niet zo moeilijk, wij heb-
ben slaapplaatsen genoeg en je
kunt met dit weer — het was na-
melijk net zo'n zomer als nu — be-
ter in een bed slapen!

Het aanbod werd ofschoon be-
leefd, maar krachtig van de hand
gewezen. Onder het mom van spor-
tiviteit. Wij lieten ons niet kennen.
Het goede maal, dat ons door een
alleraardigst nichtje werd opge-
diend, was een specimen van voed-
zaamheid en het vooruitzicht van
de nacht in een tent langs de Maas
door te brengen, leek zeer prettig.

Het weer was intussen bepaald zo-
mers geworden. De regen striemde
het onderhuis en de wind loeide
door de bomen langs de kribben
van de Maas. Wij gingen na het
eten, in regenjassen gehuld, naar
de rivier kijken. En tevens wilden
wij een geschikte plaats opzoeken
om de tent neer te zetten. Vrien-
den wij schrokken. Wij hadden ons
de Maas heel anders voorgesteld!
Dit was een wild in beweging zijn-
do stroom van vuil bruin water met
witte schuimkoppen. Het ruiste als
de branding van de zee. „Hm "
zeiden we allctwee en wij slikten
iets weg. Ik opperde om eventueel
in de tuin onder de vruchtbomen te
„kamperen" (als het dan toch
moest) en kennelijk in de hoop dat
mijn vriend zou zeggen dat we
maar van de aangeboden bedden
gebruik zouden maksn. Hij begon
echter op treiterachtige wijze mijn
eergevoel te bewerken en hij stelde
op de achtergrond oom, tante en
het lieve nichtje op Ik ging
door m'n knieën.- Goed, we zouden
aan de Maas onze tent opslaan
en wel binnen twee uur

Toen we terugkwamen deed de
familie gewoon alsof we in de bed-
den zouden slapen. Tante had alles
al in gereedheid gebracht en het
nichtje lachte er bij alsof ze zeggen
wilde: sukkels, dat van die tent v/as
maar grootspraak!

De sukkels hielden echtor wsn-
hopig voet bij stuk en na de koffie
en een spelletje ganzenbord, onder-
namen zij de barre tocht naar de
noordelijke Maasoever, tent en do-
kens en tassen meevoerend. De fa-
milie deed hen huiverend uitgeleide
Het weer was nog iets slechter ge-
worden. Het stormde, terwijl de re-
gen uit een inktzwarte lucht gutste.
Wij durfden niet meer naar de
Maas te kijken, want het water
donderde als een hevig onweer. Met
do moed, die ter doodveroordeelden
soms opbrengen, zetten wij het met
scherpe knallen klapperende shel-

tertje op. Uitgeput zetten wij ons
neer op het grondzeiltje en wij hiel-
den onze regenjassen aan. „Als-ie
buiten z'n oevers treedt vannacht..."
begon ik. De vriend keek naar de
lucht en zei onzeker: „We redden
't misschien wel". Ik wil niet ver-
helen, vrienden, dat de situatie mij
zeer benard voorkwam. Wij hielden
hier en daar touwen krampachtig
omkneld, omdat wij het hart niet
hadden ze los te laten. Ondertussen
waren de angstaanjagende geluiden
van de rivier, het weer en de woest
slaande tent niet bepaald uitnodi-
gend om het moede hoofd tot sla-
pen neer te leggen Wij besloten
de nacht wakend door te brengen,
uiteraard in de kleren! Op een ge-
geven ogenblik moeten we toch
even zijn ingedommeld, waarschijn-
lijk van oververmoeidheid en toen
we ongeveer gelijktijdig wakker
schrokken, plenste het regenwater
naar binnen of gewoon doof iets
heen wat er niet meer was. Ik
dacht dat de Maas al bij ons ge-
komen was.

„De Maas staat in de tent!" gilde
ik ontzet en in m'n doodsangst rees
ik zo schielijk overeind dat ik ver-
ward raakte in linnen en touwen.
Ik trok de ganse tent over ons
heen O nacht van verschrik-
king!

Mijn vriend vocht, rauwe kreten
slakend, met de natte shelter. Toen
wij ons bevrijd hadden, bleek de
Maas nog in haar bedding te zijn.
maar ze bedreigde ons schuimbek-
kend. Hijgend van de spanning,
vermengd met een flinke dosis el-
lende, pakten wij de spullen bij el-
waar. Zonder iets te zeggen of van
te voren te overleggen, ondernamen
wij de terugtocht naar het huis met
z'n beschuttende muren Er
brandde licht. Wij torsten grote ho-
pen kletsnatte tent en dekens. Toen
wij aankwamen zat oom in de ka-
mer. 't Was nog geen twaalf uur.
„Ik verwachtte jullie wel," zei hij
eenvoudig. „Laten we nu maar naar
bed gaan". Wij slopen beschaamd
en rillend van de narigheid achter
hem aan de trap op. Boven ging
een deur open op het portaal. Ik
ving een glimp op van het_ schat-
tige nichtje

Ze droeg een haarnetje en ze
lachte BARTJE.



Eet nii vlees
l kg pracht osselappen 2,90
l kg lamsvlees vanaf 2,90

SLAGER GAUS
KERKSTRAAT 14 - TELEF. 2102

Stofzuigers
HOLLAND ELECTRO
EXCELSIOR
En vele andere
Ie klas merken.

Henk Schuilenburg
Pe Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

Slijterij Hamers
PRIMA LANDWIJN, rood en wit
ƒ1,90 p. fles. Afgehaald ƒ1,65 p.fles

KOSTVERLORENSTRAAT 34

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding1

3043, 3044' Politie
3100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau Vreemdelln-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
2345 Gemeente Secretarie
2069 Begrafenis- en crematie-onder-

nemïng J. de Eoode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel T/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zaïldvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3340 Hoboplex, Stationsplein 13-15,
Hout, "board, triplex

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
•bachs Drultkcrij, Achterweg 1.

Dameskapsalon ,Eugène'
Hogeweg 72, telefoon 2068 voorheen
Van Baerlestraat, Amsterdam.
Eugène voor het fijnere genre:
Individuele kapsels. Nieuwste
Gold wave en kleurspoeling'en

Daar kunt u heen
Monopole

Dinsdag 89 juli, Tf en 9.15 uur: film
„Afkloppen".

Woensdag 30 juli, 1 en 9.15 uur:
film ,,7 broers zoeken 7 meisjes^'.

Donderdag 31 juli, 7 en 9.15 uur:
film „Anna".

Vanaf vrijdag 25 juli t.m,. donder-
dag 31 juli, 2.30 uur (alleen bij
slecht weer): film .Douane Boem'

Hotel Bouwes
Dagelijks 8 uur:" Het orkest van Ni-

co de Vries.
Zondags matinee.

*
Z6 juli t.m. 3 augustus: kermis aan

de Herenstraat bij eindpunt bus.

Vanaf woensdag 30 juli, 9 uur
OPRUIMING van alle restanten voor

spotkoopjes
Slechts enkele dagen tot 5 augustus kunt U profiteren!

MODEMAGAZIJN

„DE WAAG"
HALTESTRAAT 40 - TELEP. 2087

PANDTE KOOP:
leeg te aanv. een nagenoeg nieuw
l zitk., 3 slaapk., douche, keuk., zolder, schuur. Eigen grond. Prijs
ƒ 25.500 vrij op naam. Geh, vrijbl. inl. Makelaar J. Boogaard, Regen-
tesseweg 7, telefoon 2210.

Vx

IK HOU VAN
DE GRUYTER

waar rm'/n moeder en grootmoeder
ook al klant waren.

Ook zij rekenden op die extra guldens van de kassabons.
Je staat verbaasd hoe gauw die 10°/o korting oploopt.
Juist omdat je in deze dure tijd op de kleintjes moet letten is 10°/o
korting extra welkom. En elke week een nieuwe voordelige aanbieding.

voordeel voordeel
tot en met
5 aug. '58

tot en met
5 aug. '58

Bij elke aankoop van een pakje thee

of een doosje theezakjes

een rol Marie-biscuïts
voor 20 cent

een pak

CORNFLAKES
10 cent

goedkoper

twee blikjes

TOMATEN
PUREE

samen 60 cent

•DUB
10% KORTING DOOR

eigen importen
eigen expeditie

eigen fabrieken
eigen winkels

Gevr. HUIS v. aug. voor
6 pers. Liefst onitr. Zand-
voortselaan.
Tel. 83701 Amsterdam.

Geyr. v. gcz. m. 3 meisjes
van 2 tot 16 aug. GEM.
KAMERS m. keuk. Br. nr
5701 bur. Z. Crt.

Wie heeft voor 15-jarige
hbs-er v. ±3 weken i.d. vac.
BEZIGHEDEN ?
Inl. P. Leffertsstraat 4.

Belegging, te koop gevr.

HuiS met garage
Garage moet vrij v. huur
zijn, of huis m. grond waar
op garage gebouwd kan
worden. 'Verkoper of huur-
der kan v.d. won. langd.
huurcontr. krijgen. Br. nr.
5702 bur. Z. Crt.

LEEG HUIS AANGEB.
nabij zee. Tevens WIN-
KELHUIS met WONING
.aangeb.
Makelaar K. C. v.d. Broek
Brederodestraat 25.

s
vakantie
gesloten
van 3-9 augustus

S. Strijbis
Pouragehandel, Haarlem

Laat uw hond door een
erk. trimmer PLUKKEN
of SCHEREN. Spec. aan-
bev. door h.h. dierenartsen.
Ook aan huis te ontbieden.
G, WALMAN, KI. Hout-
straat 34, Haarlem, tele-
foon 02500-14303.

bestel tijdig
uw schoolboeken

„esvé" grote krocht 1Z

Gertenbachs Drukkerij
verzorgt al uw

FAMILIE
DRUKWERK

als:

Geboortekaartjes
Verlovingskaartjes
Ondertrouwcirculaires
'Visitekaartjes
Rouwcirculaires
Dankbetuigingskaarten

Achterweg I
telefoon 2135
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Redaktie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 52334e

Advertentieprijs:
12 ot per mm-hoogte

ZANDVOORTS
, voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post f 7,—; buitenland ƒ 8,—
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DE ZEE
In het augustusnummer van het maandblad van de Kon. Ned. Bond
tot het redden van Drenkelingen, is van de hand van de heer P. van
der Mije een artikel verschenen over de gevaren van het varen met
kano's en kleine zeilbootjes voor onze kust.
Voor' hen die in de veronderstelling verkeren dat aan het spelevaren in
zee weinig risico is verbonden, is zijn schrijven, dat wij hieronder in
zijn geheel opnemen, een behartenswaardige waarschuwing-

Van bevriende zijde werd mijn aan-
dacht gevestigd op het veelvuldig
roekeloos varen in zee met kano's
en kleine zeilbootjes. Inderdaad
schuilt hierin een niet te onder-
schatten gevaar en gaarne wil ik
hierover eens iets naar voren bren-
gen.

In het algemeen getuigt het van
een slecht inzicht met de omstan-
digheden en van een verregaande
roekeloosheid om met kano's en
soortgelijke kleine vaartuigen de
zee te gaan bevaren.

Het is mij een raadsel hoe er
steeds maar weer ouders zijn die
aan hun kinderen de middelen ver-
schaffen om dergelijke bootjes voor
't gebruik in zee te kunnen kopen.

De jongelui die zich met deze
vaartuigjes op zee wagen zijn zich
in de regel zeer wel bewust dat ze
een hoogst gevaarlijk en roekeloos
spel spelen. Ze wagen het er echter
maar op en vertrouwen dat ze,
wanneer ze in moeilijkheden ko-
men, wel aan de kant gebracht zul-
len worden. Ze vergeten echter dat
daarbij dikwijls 't gehele reddmgs-
apparaat langs de kust moet wor-
den ingeschakeld.
. Deze jongelui hebben over het

algemeen meer „lef" dan „ver-
stand" en vinden het meestal wel
aardig wanneer door hun toedoen

_weer de nodige „deining" aan het
strand is veroorzaakt.

Onlangs sloeg hier ter plaatse op
ee"h behoorlijke afstand van de kust
een dergelijk bootje, bemand met 4

' jongens, om.
Met grote moeite konden ze nog

op het nippertje worden gered. Ze
waren er slecht aan toe en had-
den nog langdurige medische hulp
nodig.

De vader van één der jongens
was over het gebeurde zeer ver-
ontwaardigd en meende dat de po-
litie hierop had moeten toezien. Hij
bedoelde dat de politie de jongens
had moeten verbieden met het
bootje te gaan varen.

Ik begrijp die verontwaardiging
van die vader niet; doch dat zal
wel aan mij liggen.

Ik dacht dat de ouders nog altijd
de aangewezen personen waren om
op hun telgen te passen. En wan-

neer nu de vader, zoals in dit ge-
val, zijn zoontje een kano geeft,
althans deze voor hem betaalt;
wanneer die vader aan de boule-
vard woont, met uitzicht op zee en
vanuit zijn woning kan zien wan-
neer en hoe dikwijls de jongen met
zijn kornuiten met het bootje op
zee vaart en wanneer dan boven-
dien die vader die jongen nog nim-
mer waarschuwde om niet meer
met het bootje op zee te gaan va-
ren en daarop ook nimmer aanmer-
king heeft gemaakt, dan lijkt het
mij toch wel zeer zonderling dat
die vader, wanneer hij die jongen
halfdood thuis krijgt, geen andere
reactie heeft, dan een verwijt dat
de politie hiernaar kijken moest. Ik
vraag mij af of de politie niet be-
ter naar de vader kan kijken. In
ieder geval moet hij zich eens la-
ten nakijken. Zijn denkvermogen
lijkt niet in orde.

Ik heb waarde--lezer, dit geval
wat uitvoerig beschreven omdat 't
geen uitzondering is en ik eens
duidelijk wil laten uitkomen hoe
moeilijk het is tegen dergelijke
handelingen, hetzij door waarschu-
wingen hetzij door een welgemeen-
de raadgeving, preventief te kun-
nen optreden.

Dergelijke excessen doen zich
overal langs de kust voor. Bij iede-
re kustbrigade kan men U vertel-
len hoeveel moeite ze al met, der-
gelijke 'kanovaarders nebben" gehad.

Reeds jaren geleden werd van
Bondszijde getracht een landelijk
verbod in het leven te roepen ten-
einde dit gevaar te kunnen beteu-
gelen. Het "Invoeren van een alge-
meen verbod is echter niet eenvou-
dig en ook niet gemakkelijk te
handhaven.

Iets anders wordt het wanneer 't
bootje wordt verhuurd of tegen be-
taling beschikbaar gesteld. In die
gevallen kan de Seheepvaartinspee-
tie en ook de plaatselijke overheid
dwingende voorschriften met be-
trekking tot de bevordering van de
veiligheid geven.

Wanneer echter de eigenaar of
met zijn toestemming anderen
— zonder daartoe tot betaling ver-
plicht te zijn — van de bootjes ge-

ZATERDAG 26 JULI - Ik weet
niet wat er gaande is, maar 't is
mirakels druk geweest aan het
strand. Van de ene kant vind ik 't
natuurlijk fijn dat er zo'n bela'hg-
stelling is, maar van de andere kant
betreur ik 't dat de mensen tegen-
woordig zo maar even uit een auto-
bus stappen om het strand „even te
doen!". Daar is mijn strand
eigenlijk te goed voor, be-
grijpt U? Van de zee en het
strand moet je genieten, een
hele dag lang. Maar je gaat
niet met je jas aan een kwar-
tiertje naar de zee zitten kij-
ken. "'t Is dan. ook veel te
druk in de tent en daar
wordt Jans zenuwachtig van.
(Ze kan zich nog altijd niet
zo best redden met Duits!)

ZONDAG 27 JULI — De bruta-
liteit van de mensen gaat soms
wel ver. Komt een juffrouw naar
me'toe en die eist ƒ 25 schadever-
goeding voor een gestolen badtas
met inhoud. Ik zeg: „Maar ik heb
je tas toch niet gestolen, juffer?"

,Nee, zegt ze, maar 't is op jouw
strand gebeurd! Verleden " week
zondag, toen ik in de tenten kwam
schuilen voor die plensbui.

Nou bleek dat ze d'r tas-gewoon
op het strand had laten staan toen
ze kwam. schuilen. Daar ben ik
toch niet verantwoordelijk voor? Ik
geef toe dat er deze zomer ontzet-
tend gegapt wordt overal. Ik zou
alleen willen zeggen: Mensen pas
op ie spullen, vooral als 't druk is.

MAANDAG 28 JULI - 't Blijft
waaien. En dat vinden de meeste
gasten niet prettig. Voor ons is 't
ook geen lolletje, want ik moet in

deze tijd zowat iedere ochtend ho-
pen zand verplaatsen om mijn stoe-
len uit te graven, 't Is een raar
soort zomer. Maar ilt wil nog niet
zeggen dat-ie slecht is. De maand
augustus kan nog veel goedmaken.

Ik heb tegen Jans gezegd, dat ik
morgen (dinsdag) naar die wed-
strijd wil van Engelse dames tegen

een Haarlems elftal. Weet je
wat ze zei? „Zie je hier aan
strand nog niet genoeg blote
benen, ouwe gek!"

DINSDAG 29 JULI - De
wind blijft nog maar steeds
uit de verkeerde hoek waaien
Er zat een meneer nogal
zwaar te kletsen over soorten
badgasten. Tenminste dat heb
ik er uit begrepen. Hij be-
weerde dat er deze zomer een

nieuw soort badgast is gekweekt:
de wind- en waterdichte toerist.
Heb je daar nou van terug? Bad-
gasten zijn toch geen planten of
dieren, die je kan kweken?

Dat verhaal van Bartje van-
avond in de krant vind ik om te
smullen. Ik gun die snurker wel
wat. Hij altijd met z'n opscheppe-
rig gedoe. En als 't regent, gilt-ie
van narigheid. Bah, wat 'n vent!

WOENSDAG 30 JULI — Van-
daag schijnt er een lichte weers-
verbetering te zijn ingetreden. Toch
vertrouw ik de lucht niet. Maar ik
constateer dat de gasten van juli
toch lekker bruin zijn. En dat is
de hoofdzaak.

Alle vrienden en _ Kennissen van
juli: prettige thuisreis en tot vol-
gentï jaar!

STOELEMAN.

bruik maken, kan er van een uit-
vaarverbod geen sprake zijn.

Wel zou dit mogelijk zijn wan-
neer het varen met de bootjes het
karakter kreeg van een wedstrijd.
In een zodanig geval zou de politie
In het belang van de openbare vei-
leigheid, dwingende voorschriften
kunnen geven.

Ik ben er van overtuigd dat zo-
lang er geen algemeen verbod tot
het gebruik van kano's en kleine
zeilbootjes op zee is uitgevaardigd,
het varen daarmede zal doorgaan
en daarom wil ik dit artikeltje be-
sluiten met het geven van enkele
wenken en raadgevingen.
1. Bij dreigend onweer make men

geen gebruik van de zeilboot-
jes; dit met het oog op het ge-
vaar van plotseling opkomende
rukwinden;

2. Men moet ook nimmer met een
vaste schoot zeilen.
Dit is persé af te keuren.
Waarom? Bij het mooiste zo-
merweer kan een plotselinge
windvlaag komen die gevaarlijk
is.

S. Men moet er voor zorgen dat
aan bootjes en de kano's bui-
tenboord grijptouwen zijn aan-
gebracht.
Slaat het bootje otn, dan kun-
nen de opvarenden in ieder ge-
val door die grijptouwen nog
het contact met de boot be-
houden.

1\. Ga in geen geval met kano's
of kleine seilbootjes buiten het
bankengebied.
•Buiten de banken loopt altijd
meer en een hogere deining,
waardoor het zoeken naar een
omgeslagen bootje veel moei-
lijker wordt.

P. van der Mije.

Watergetijden
H.W. L.W. H.W.

aug.
3 5.39 1.30 18.03
4 6.16 2.- 18.38
5 6.49 2.30 19.10
6 7.24 3.- 19.46
7 8.06 3.30 20.30
8 &58-4-.30 21.27
9 10.01 5.30 22.32
Samengesteld door

L.W. strand
berijdbaar

13.30 9.30-16.—
14.30 10.00-16.30
15.— 11.00-17.—
15.30 11.30-17.30
16.— 12.00-18.30
17.— 13.00-19-.30
18.— 14.00-20.30
P. v.d. Mije KCzn

JJ, woensdag, zo
lasen wij uit een
krantenbericht, was
de heer Groucho
Marx uit de Vvr.
Staten in ons land
op doorreis, naar het

plaatsje Dornom in Oost-Friesland
(Duitsland) waar destijds zijn
moeder werd geboren. Dit bericht
van zijn visile heeft aangename,
herinneringen bij ons opgeroepen.

G-roucho Marx is een van de drie
broers die in de jaren voor de twee-
de wereldoorlog op het witte doek
een tijdperk parodieerden dat —
evenals het lieden — vol met lucht-
bellen was, waar men liever met in
prikte om elkander te sparen.

Wij hebben hen een paar jaar
voor dat de wereld het geweld koos
voor het eerst gezien. Het was tij-
dens een middagvoorstelling m een
stadsbioscoop waarbij bijna geen
mens aanwesig was. Het journaal
trok aan onse ogen voorbij als een
krantenbericht waarvan de letters
verspringen. Daarna lichtte de saai
even op om ons de silhouetten van
de schaarse toeschouwers te tonen
en toen begon de hoofdfilm, aange-
kondigd onder de titel „The öoco-
nuts". Er verscheen een allerzon-
derlingste figuur op het witte doek,
die zonder een woord te neggen de
brieven uit het postrek nam en
achteloos verscheurde, vervolgens
een inktkoker leegdronk en daarna
de telefoon begon op te eten.

Misschien hadden wij die grapjes
al eens eerder gezien, maar dat
kwam niet in ons op en wij keken
er geboeid en tegelijkertijd verrukt
naar.

Het was in deze film, waarin de
onhandelbare en nauwelijks te ver-
teren dingen uit ons dagelijks leven
plotseling verteerbaar en buigzaam
iverden dat wij niet de Marx Brot-
hers kennis maakten.

De Franse dichter _PawI Valéry
heeft eens geschreven' ,ptten "zegt
dat de wereld uit het niets is ge-
schapen, maar het niets schijnt er

nog doorheen". Bij de Marx Brot-
hers scheen het niets er doorheen.
In hun dwaas- en sotheden heten
zij duidelijk een wereld doorsche-
meren die op weinig meer was ge-
baseerd dan op dwaasheden en die
er alles voor over had die dwaas-
heden tot in lengte van dagen te
maskeren en te handhaven.

In de onthulling, de ontmaske-
ring van de menselijke conditie
waren de Marx Brothers onnavolg-
baar. Hun clownerieën waren stuk
voor stuk commentaren op onze
eigen omstandigheden.

Chico symboliseerde de eeuwige,
trage, maar bedachtzame boer,
sceptisch, maar niet geheel zonder
hoop. Groucho was de stadsmens,
de directeur, de speculant, de re-
clame-agent, de vertegenwoordiger,
gestegen tot een hoogte, waarop
de waanzin van sulke mensen,
straalt en flitst als neonverlichting.
Harpo was de moderne mens, ge-
kweld door twijfel over de goede
afloop van zijn onderneming maar
tegelijkertijd bezield door naïef
vertrouwen. Met hun drieën heb-
ben zij komische situaties opge-
bouwd die men zonder overdrijving
mag beschouwen als een op hel
celluloid vastgelegde Rabelais.

Wij hebben van de Marx Brot-
hers, deze levende triptiek die een
malle samenleving weerkaatste, in
de na-oorlogse jaren weinig meer
vernomen.
De camera schijnt hen niet meer
te kunnen vinden en zij treden te-
genwoordig afzonderlijk van elkaar
op in schouwburgsalen, provinciale
theaters en voor de t.v. Maar nog
altijd in hun oorspronkelijke ge-
daante, ieder op zijn manier spot-
tend met onze grootse tijd en
grootse dingen.

Wellicht dat een bioscooponderne-
mer die nog niet geheel gebiologeerd
is door de verticale en horizontale
afmetingen die het filmdoek moet
hebben, hun vroegere werk nog
eens'tot leven brengt. Het is nog
even actueel als in de tijd waarin
het werd gemaakt.

Clarastichting in gebruik
Het gebouw van de Clarastichting gelegen achter de Kostverloren-
straat heeft een nieuwe bestemming gekregen. Vandaag is het ge-
bouw dat is ingericht voor ae verzorging van geestelijk gestoor-
de bejaarden uit de gemeente Haarlem en omgeving officieel door
burgemeester mr. O. P. F. M. Cremers in gebruik gesteld.

Het gebouw dat grondig is opge-
knapt en geheel opnieuw is inge-
richt kan veertig patiënten opne-
men. Het is geen rusthuis in de
eigenlijke zin, want de bejaarden
blijven hier hoogsten drie maanden.
In die tijd wordt de patiënt be-
handeld, waarna wordt uitgemaakt
of hij naar huis kan terugkeren of
in een gesticht moet worden opge-
nomen. Gedurende de periode dat
de patiënten in de Clarastichting
worden verpleegd wordt tevens ge-
werkt aan zijn geestelijke revalida-
tie. Een belangrijk onderdeel hier-
van is de bezigheids-therapie. De
patiënt zal worden gewezen zijn
vrije tijd op prettige wijze te vul-
len. Hij moet het gevoel kwijtra-
ken dat hij door zijn leeftijd door
de maatschappij is uitgeschakeld
of overbodig geworden.

De leiding in het tehuis is toe-
vertrouwd aan zuster M. G. Vos-
sepoel, die in de psychiatrische" in-
richting „Vogelenzang" veel erva-
ring heeft opgedaan. De medische
leiding berust bij dr. P. H. Esser.
De geriater van de gemeente Haar-
lem, dr. K. Kok, heeft hier voorts
een zeer belangrijke taak. De pa-
tiënten staan geregeld onder be-
handeling van de doktoren Kok en
Esser. Voorts worden specialisten
aan de Clarastichting verbonden.
Patiënten worden opgenomen uit

Verjaardag prinses Irene
Ter gelegenheid van de verjaardag
van prinses Irene op dinsdag 5 aug.
brengt de Zandvoortse Oranjever-
eniging een feestprogramma in de
„blauwe
plein.

tent" op het Raadhuis-

's Middags om half drie is er een
voorstelling voor de jeugd. Om 8
uur 's avonds worden de ouderen
verwacht. Voor bezoekers van 65
jaar en ouder is een beperkt aantal
zitplaatsen beschikbaar. Men kan
zich daarvoor op de avond zelf, tot
do daarvoor aangewezen bestuurs-
leden wenden.

het rayon van de psychiatrische
voor- en nazorgdienst in Haarlem,
welke dienst de gemeenten Haar-
lem, Heemstede, Bloemendaal,
Zandvoort en Bennebroek bestrijkt.
De minimumleeftijdsgrens van de
bejaarden is zestig tot vijfenzestig
jaar.

Het aantal aanvragen voor op-
name is bijzonder groot en men
verwacht dat de inrichting binnen
korte tijd geheel zal zijn bezet.

De kosten van de verpleging zijn
niet gering: zestien gulden per dag.
Er worden echter zowel patiënten
voor eigen rekening als- minvermo-
genden opgenomen.

Zee eist slachtoffer
Een 17-jarige Duitse jongen Klaus
von Feiten uit Pattensen nabij Han-
nover, die zijn vacantie in ons land
doorbracht is j.l. dinsdag voor de
kust van de badplaats afgedreven
en verdronken. De jongen was de
zwemkunst niet machtig.

Om ongeveer 12 uur werd de
strandbrigade en de Zandvoortse
politie gewaarschuwd, dat een jon-
gen bij het baden in zee was ver-
dwenen. Direct hierna werd ondanks
de sterke stroming en de hoge zee
het eerste zwin afgezocht. Toen" dit
geen resultaat opleverde werden de
strandbrigades van Bloemendaal en
IJmuiden gealarmeerd. De motor-
reddingboot Neeltje Jacoba voer uit
tezamen met de loodsboot Deneb
om aan het reddingswerk deel te
nemen. Een helikopter van de op-
sporings- en reddingsdienst, afkom-
stig van het vliegveld Valkenburg
speurde vanuit de lucht naar de
drenkeling.
Omstreeks 3 uur toen van de ver-
miste jongen nog geen spoor was
ontdekt werden de reddingspogin-
gen opgegeven.

KIJKEN NAAR HONDEN EN HONDJES

J.l. zondag liepen op het terras van
hotel Bouwes zestig honden rond
met een air hun stamboom waar-
dig. Zij waren met hun bazen en
bazinnen meegekomen voor een
show georganiseerd door de kyno-
logenclub „Kennemerland".

Bulldoghonden van Franse en
Engelse herkomst, jachthonden en
Duitse en Schotse herders para-
deerden tezamen met dwergpoedols
en keeshondjes van geringe afme-
tingen voor de keurende blikken
van de hondenliefhebbers. Maar niet
alleen de mensen maken een onder-
scheid tussen stamboom en rassen,
de honden doen dit zelf ook.

Jachthonden en herders zien wat
geringschattend neer op keeshond-
jes en dwergpoedels. Deze op hun
beurt trachten de verschillen in af-
meting en gewicht te compenseren
met hun manieren. Wanneer wij het
goed hebben gezien blafte een
kleine poedel zelfs achter zijn rech-
tervoorpoot.

Er waren fraaie „honden bij en
wij kregen de indruk dat zij dit zelf
ook weten. Sommige exemplaren
van het hondenras liepen heupwte-

gend voorbij en keken niet links of
rechts alsof zij hun spiegelbeeld
voor zich zagen. De heer G. de Jos-
selin de Jongh uit Haarlem trad als
commentator op en stelde de die-
ren aan het publiek voor.

Aan de show was een nationaal
concours d'élégance verbonden
waarvoor prijzen beschikbaar wa-
ren gesteld.
De eigenaressen schreden met hun
bezit over een plankier voorbij een
jury, die was samengesteld uit de
heren F. Funke, dr. A .Melchior en
D. Modderman. Dit drietal had de
taak om uit de 35 'nummers 5 uit-
verkorenen te kiezen. Dr. Melchior
maakte de uitslag bekende. De eer-
ste, tevens ereprijs, verwierf, met
28 van de 30 punten, mevrouw
Zaad-Noordijk uit Amsterdam met
haar beide Barsoi's. De tweede prijs
was voor mevrouw Vos met Schot-
se herder, derde prijs mevr. Josse-
lin de Jongh met Afghaanse wind-
hond, vierde prijs mej. Josselin de
Jongh met Engelse bulldog en vijf-
de prijs Jkvr. S. van Boetzelaer uit
Oosterhout met Elandshonden.



Emancipatie van het voetbal
22 vrouwen draafden achter het bruine monster

Geen enkele voetbalwedstrijd van het afgelopen competitieseizoen
heeft zo'n grote publieke belangstelling getrokken als de ontmoeting
tussen twee dameselftallen die j.l. dinsdagavond op het terrein van
Zandvoortmeeuwen plaats vond.
Ongeveer zestienhonderd toeschouwers woonden de strijd bij tussen de
dames van D.C.O. uit Haarlem en het Engelse damesteam ,The Man-
chester United Ladies".

Om 1 uur zetten de beide elftallen
zich in beweging na 't fluitsignaal
van de scheidsrechter. Wat de tech-
nische zijde van het vrouwelijk
voetbal betreft, de dames maakten
zich aan dezelfde fouten schuldig
als de heren. De controle over het
bruine monster was maar heel ma-
tig, het afgeven duurde veel te lang
en met het plaatsen was het héle-
maal mis.

Slechts enkele voetbalsters toon-
den enig inzicht in het spel en wis-
ten de kansen te benutten. De
meeste dames echter draafden
dicht bijeen achter de bal aan, zon-
der voetbal te spelen.

Het ging tussen de beide elftal-
len overigens nogal hardhandig toe.
Spons en water moesten er ver-
schillende malen aan te pas komen
om de dames weer op de been te
brengen.

De houding van het publiek dat
zich over iedere botsing tussen de
speelsters vrolijk maakte deed be-
paald onplezierig en onsportief aan.

Na de aftrap ging het Engelse
elftal direct tot de aanval over en
opende na twintig minuten de sco-
re. S minuten later beantwoordden
de dames van D.C.O. deze uitda-
ging en wisten het leer langs de
uitlopende doelverdedigster van
Manchester United Ladies in het
net te deponeren. (1-1).

D.C.O. kreeg even later de kans
om de leiding te nemen, maar de
bal verdween langs de verkeerde
kant van de paal.

Een strafschop wegens „hands"
werd door de scheidsrechter niet
toegekend daar deze buitenspel
constateerde.

Ook in de tweede helft namen de
Ladies uit Manchester het initia-
tief, maar de verdediging van de

dames uit de bloemenstad bleek
waterdicht.

In de laatste minuten van de
wedstrijd werden de rollen omge-
draaid. De imposante Engelse
doelverdedigster moest verschillen-
de malen handelend optreden om
haar doel schoon te houden.

Even voor het einde wist D.C.O.
door te breken en de doelvrouwe
te passeren. Enkele seconden voor-
dat de bal in het net verdween
floot de scheidsrechter de wedstrijd
uit. Het bleef dus bij een 1-1 gelijk
spel. J.G.B.

Verbouwing Twentse Bank
Thans ook een nachtkluis

Voor de tweede maal in enkele ja-
ren tijds heeft het bijkantoor van
de Twentsche Bank N.V. aan de Gr.
Krocht alhier, een uitbreiding on-
dergaan.

Nadat reeds de lokettenaccomo-
datie aanzienlijk is uitgebreid, door
de inrichting van een tweede kas-
hal, heeft men onlangs de kantoor-
ruimte verder uitgebouwd naar de
achterzijde van het perceel, waar-
door de mogelijkheid werd gescha-
pen er een tweede kluis bij te ma-
ken. Tevens kon in de reeds be-
staande kluis ruimte worden ge-
maakt voor een aantal nieuwe safe-
loketten.

Een "novum voor Zandvoort is de
z.g. „nachtkluis", welke in de muur
aan de Oranjestraat is aangebracht.
Dit is een kluis, die door een stalen
koker met de buitenmuur van het
bankgebouw is verbonden. Aan het
einde van deze koker bevindt zich
in de buitenmuur een draaibare cy-
linder, die met een sleutel kan wor-
den geopend.

De bank stelt tegen een geringe
vergoeding de gelegenheid open één

CHEF LUCHTMACHT GEEFT ANTWOORD

Naar aanleiding van een door bur-
gemeester H. M. van Fenema ge-
uite klacht omtrent de hinder wel-
ke de strandbezoekers ondervinden
van laag vliegende straaljagers,
heeft de chef van de luchtmachtstaf
aan de burgemeester medegedeeld
dat, teneinde overlast aan de be-
volking tegen te gaan, in de Ko-
ninklijke luchtmacht strenge maat-
regelen bestaan inzake laagvliegen.
Tegen overtreders wordt zeer streng,
opgetreden.

De chef luchtmacht wijst er ech-
ter op, dat — waar het aantal
vluchten met vliegtuigen van de
Koninklijke luchtmacht dagelijks in
de honderden loopt — overtreders
in het algemeen slechts dan aan-
wijsbaar zijn wanneer over enige
concrete gegevens zoals tijd, vlieg-
tuigtype, c.q. kleur en zo moge-
lijk vliegtuignummer wordt be-
schikt. Dit is te meer noodzakelijk
daar sedert kort niet alleen de Ko-

nmklijke luchtmacht maar ook de
Koninklijke marine over straalja-
gers beschikt, terwijl bovendien re-
kening moet worden gehouden met
vluchten die worden ondernomen
met straaljagers van hier te lande
gevestigde vliegtuigindustrieën, als_-
mede van luchtmachten van andere
NATO-landen.

Tegen overtreding van de terza-
ke geldende voorschriften kan over
het algemeen dan ook alleen wor-
den opgetreden indien enige con-
crete gegevens omtrent de identiteit
der vliegtuigen kunnen worden ver-
strekt.

Rang hoger
Met terugwerkende kracht is met
ingang van i juli tot adjudant, van
politie benoemd brigadier F. Brock-
hus. De hoofdagent K. Flatje en de
hoofdagent P. Stouthamer werden
tot brigadier bevorderd.

KINDERVERHAAL

Het wonderkaasje
Een Zwitserse sage

Wat was het geheim van de voorspoed van boer Nageli's bezitting?
De koeien werden hier buitengewoon vet en glanzend van vel; de melk
werd iedere dag in overvloed naar het dorp in het dal gedragen; de
boer zelf had handen tekort om alle kazen te maken; zijn vrouw haalde
telkens weer ponden van de zuiverste honing uit 't buitenhuisje en elk
najaar weer trok de familie zwaar beladen, glunder en tevreden uit het
huis op hun zomergoedje naar het dal en klingelden de bellen, der
koeien een -vrolijk „tot volgende lente".

Het kwam allemaal, omdat Nageli's
bezitting zo hoog onder de steile
rotsen lag, beschut tegen de gure
Noordoostenwind. En vooral, omdat
de zon de hele dag gelegenheid had
dit kostelijke goedje van de berg-
weiden daar in de hoogte te stoven
en te laten gedijen. De dertig geel-
kleürige koeien aten 't buikje rond
van het beste gras, dat er in heel
Zwitserland bestond en ze behoef-
den daar helemaal niet hoog voor
te klimmen. De bijen peurden de
honing zó voor het opscheppen vlak
bij huis uit de overvloed van bloe-
men. Elke keer, als de boer zijn
koeien daar zag grazen, rustig op-
klimmend tegen de berghelling en
het zachte klingelen der bellen
hoorde, moest hij even met zijn
werk ophouden, om te genieten van
dit rijke schouwspel.

Eens kwam hij nog heel vroeg
in de morgen uit zijn huisje. De
dauwdroppen lagen te schitteren te-
gen de helling, waar de zonnestra-
len al kwamen, en aan de andere
kant lag de hele helling nog wit
bevroren. In de verte klonk een
luide roep van één der herdersjon-
gens, die de koeien opdreef en hij
zelf jodelde een blijde roep terug,
die weerkaatst werd tegen de rot-
sen. Toen haalde hij zijn houten
éénpoot uit de schuur en wilde zijn
koeien gaan melken. Maar op-
eens zag hij een vreemde naar zich
toekomen. Eén van zijn herders-
jongens was het niet, dat zag hij
dadelijk. Maar wie was het dan
wel was? Nieuwsgierig wachtte de
boer, tot de man dichtbij was. Het
was een oude man: zijn lange baard
viel hem het eerst op, dan het rim-
pelige, stokoude gezicht. En het
jasje leek hem wel heel ouderwets.
Ja, het hele mannetje zag er zo
ouderwets uit, maar helemaal niet
strompelend of gebrekkig. Als een
jonge vent kwam hij op zijn be-
spijkerde laarzen aangestapt en zijn
„Goeie-morgen, Nageli!" klonk heel
opgewekt en vriendelijk.

De boer ging er eens gemakkelijk
bij staan. Hij dacht er het zijne
van: zo'n vriendelijke groet! nou ja,
hij moest nog zien, wat het werd.
Vertrouwen deed hij het toch nog
maar half, al moest hij in zijn hart
toegeven, dat het oude kereltje een
niet onplezierige indruk maakte.

„Zo, ook goeiemorgen, en wat

wil jij?" vroeg hij zo gewoon mo-
gelijk.

Het mannetje sloeg de grijze
ogen naar hem op. Toen keken de
ogen de wei over, van koe naar
koe, alsof ze een mooie uitkozen.

„Nageli," zei de man, „ ik kwam
je vragen, of je mij een koe wilt
lenen!"

„Wat?" de boer deed een stap
achteruit, want die vraag had hij
zeker niet verwacht, „wat wil jij?"

„Ja zeker," herhaalde het man-
netje, „een koe lenen tot Sint Mi-
chielsdag, dus de hele zomer. Maar
ik zal er voor betalen!"

De boer krabde zich achter het
oor. Hij vertrouwde het nu héle-
maal niet meer.

„Nee!" zei hij opeens hard.
Maar het oude mannetje liet het

daar niet bij zitten; hij praatte en
praatte zo mooi, tot boer Nageli
eindelijk, om er maar van af te zijn
beloofde een koe te lenen. De boer
dacht dadelijk slim bij zichzelf: in
de stal heb ik toch nog die ene, die
zo erg achteruit gaat en wel gauw
dood zal gaan; die koe zal ik hem
lenen, dan verlies ik er in ieder ge-
val nooit veel bij!

De koe werd uit de stal gehaald
en loeide klagelijk; de ribben sta-
ken er half uit, zo'n magere stakker
was het. Boer Nageli begon de riem
van de nek los te gespen, waaraan
de koebel bevestigd zat. Ho maar,
dat ging zo niet! Daar wilde het
mannetje niets van weten, hoor! In
Zwitserland gaat geen koe zonder
bel; dat is nu eenmaal gebruik. En
hoe boer Nageli ook dacht: die bel
is meer waard dan de hele koe, hij
moest tenslotte zijn magere koetje
met de welluidende koebel laten
gaan.

„Op Sint-Michiel terug, plus het
geld, dat ik je voor het lenen schul-
dig ben!" Dat waren de laatste
woorden, die het mannetje hem toe-
riep.

De boer schudde het hoofd, keek
de twee na, tot ze de helling opge-
klommen en om de hoek van de rot-
sen verdwenen waren, en dacht:
Die heb ik voor het laatst gezien.
Nou, dat moet dan maar; veel is
er tenminste niet aan verloren.

Hij ging * op zijn éénpoot
onder de eerste koe zitten melken
en hielp achtereenvolgens alle koe-
ien. En toen de herdersjongen met

het volle melkblik op de rug naar
het dal ging, was de baas eigen-
lijk het hele voorval met het oude
mannetje al vergeten. Maar toeval-
lig keek hij naar boven, en daar
heel in de hoogte, op een plek,
waar zelden een mens kwam en die
de Gemsplaats heette, zag hij zijn
koetje grazen. Toen 'wist boer Na-
geli wel heel zeker, dat hij zijn ma-
gere koetje nooit weer _ terug zou
zien.

De zomer verstreek. De boer was
met zijn kudde nog hoger de ber-
gen ingetrokken. Ook daar waren'
de weiden kaal gegraasd en toen de
herfst naderde, was hij weer op zijn
bezitting terug.

Op een dag zat hij voor zijn
mooie bruinhouten huisje, toen hij
een koebel ergens op de wei tegen
de overliggende helling meende te
horen. Wat drommel, het was nu
midden op de dag, nu waren alle
koeien in de stal. Zouden de jon-
gens er dan één vergeten hebben?

Niet lang duurde het, of hij zag
de koe lopen, en daarnaast liep
iemand, een man. Weer dichterbij
zag hij, dat het een. oude man was,
en toen opeens wist hij wie dit was:
natuurlijk het oude mannetje. En
ja, nu bedacht hij zich ook, dat het
immers de dag van St. MicWel
was?

Maar wat voor een koe kwam
daar aan! Een pracht beest, groot,
flink en statig! En een glanzend
vel! En verbeeldde hij zich, dat de
koebel een vollere klank gaf?

Boer Nageli kon zijn ogen haast
niet geloven. „Is dit diezelfde mage-
re koe, die ik jou meegaf?" waren
zijn eerste woorden.

Het oude mannetje knikte even
van ja en kwam toen dadelijk met
zijn vraag: „En hoeveel ben ik nu
schuldig voor het lenen?"

Boer Nageli lachte hartelijk: „Jij
mij schuldig? ha-ha! voor
het lenen ? Niks, hoor; volgend
voorjaar krijg je wéér een koe van
me en die mag je dan weer voor
niets van me lenen én opkwe-
ken, ha, ha. Tjonge, wat ziet dat
beestje er schitterend uit!"

Toen zei het mannetje ernstig:
„Niks hoor, ik heb nu voor m'n hele
leven melk en kaas genoeg. Maar
nu jij geen geld voor het lenen wilt,
nu zal ik je toch wat geven.

Dit kaas je", hij toonde een
klein wit kaasje op zijn open hand

„is voor jou en als je er van
eet, kun je er altijd van blijven
dooreten. Je geeft er je hele fami-
lie en al je vrienden en kennissen
en het hele dorp maar van. Maar
zorg er goed voor, dat je het nooit
helemaal opmaakt altijd een
klein stukje overlaten "

Boer Nageli stond nóg te lachen,
toen het oude ventje al lang ver-
dwenen was, ergens in de richting
van de hoge rotsen. Toen riep de
boer zijn vrouw. En ja, die prach-
tige koe stond er, dus het was toch
niet allemaal gedroomd. Ze moesten
dan maar eens proberen, of dat van
het kaasje ook waar was. Ze aten
en aten, lieten een heel klein stuk-
je over en toen ze even later weer
keken, was het witte kaasje weer
even groot. Dat was nog eens een

of meer cassettes te huren, waarin
men op tijden, dat de bank geslo-
ten is, geld of geldswaardige be-
scheiden in de nachtkluis kan de-
poneren. De volgende dag kan men
eventueeel de cassettes gesloten te-
rug halen of de inhoud daarvan op
rekening laten storten. Wij gelo-
ven dat deze nachtkluis een uit-
komst betekent voor o.a. zakenmen-
sen, die hun bedrijf sluiten op een
uur, waarin de bank reeds gesloten
is en die zelf niet beschikken over
een brand- en inbraakvrije kluis-
ruimte.

De laatste verbouwing is verricht
volgens een plan van de architect
prof. ir, H. T. Zwiers en uitgevoerd
door de fa. J. van Sluisdam.

Avondstilten in augustus
De Avondstilten georganiseerd door
de Commissie voor bijzonder kerke-
werk van de Hervormde gemeente
in Zandvoort worden ook geduren-
de fle maand augustus voortgezet.

De bijeenkomsten met muzikale
omlijsting door middel van gramo-
foonplaten vinden plaats op de
woensdagavonden in de Hervormde
Kerk aan het Kerkplen.

Woensdag 6 augustus a.s. brengt
men via de zwarte schijf een
Tschaikowsky-avond, o.m. wordt 't
pianoconcert no. l van deze com-
ponist ten gehore gebracht met
Van Cliburn als pianist.

De Onvoltooide 8e symphonie van
Schubert wordt op de Avondstilte
van 13 augustus gespeeld.

Woensdag 20 augustus wordt een
Grieg-avond gegeven met het pia-
nocoucert in a moll, vertolkt door
Dinu Lipatti.

De laatste avond vindt plaats op
woensdag 27 augustus. Dan worden
gramofoonopnamen van de altzan-
geres Kathleen Ferrier met liederen
van Schubert gespeeld. ,

De spreker op deze avonden is
ds. R. H. Oldeman.

Races op circuit '
Bij "de gecombineerde races van de
K.N.A.C en de K.N.M.V., die zon-
dag 3 augustus op het circuit wor-
den gehouden, zullen tegen de tach-,
tig motoren en een kleine vijftig
wagens aan de start verschijnen.
Nagenoeg alle- Nederlandse cracks
uit de auto- en motorracesport ko-
men op het circuit, waarvan tevens
het tienjarig bestaan wordt ge-
vierd, tegen elkaar uit.

Aan de sportwagenraces nemen
o.a. deel Bijlsma, De Vogel, Vetter,
Bouwmeester, Slotemaker, Tak,
Langstraat, Dooijes, Poll, Van Za-
linge, om slechts enkele van de
bekendste namen te noemen.

Indeling' voetbalcompetitie
De competitie-indeling voor het a.s.
voetbalseizoen '58-'59 waarin het
eerste en tweede elftal van Zand-
voortmeeuwen uitkomt is deze
week bekend geworden.
De indeling ziet er
West, l, 2e kl. a:
Baarii
H.B.C.
Holland
Hollandia
J.S.V.
De Kennemers
V.V.A.
V.V.B.
Watergr.meer
West Frisia
Zandv.meeuwen
Zeeburgia

als volgt uit:
Rës. 3e kl. f:
Aalsmeer 2
Beverwijk 2
E.D.O. 3
Haarlem 4

-N.F.C. 2
R.C.H. 4
R.O.D.A. '23 2
Schoten 2
Stormvogels 3
V.V.B. 2^
Zandvooftm. 2

Demonstratie van tafeltennis
Zoals wij "in ons nummer van vo-
rige week vrijdag de lezer hebben
bericht zal op woensdagavond 8
augustus door de Zandvoortse ta-
feltennisvereniging „Shot" een de-
monstratie-avond worden georgani-
seerd. Aan deze avond zal Cor du
Buy, de pionier van de tafeltennis-
sport in Nederland tezamen met
Frans Schoofs, Nederlands kam-
pioen 1958, medewerking verlenen.

In het bericht van verleden week
was de aanvangstijd verkeerd ver-
meld. De demonstratie begint niet
om half tien maar om half negen in
café-restaurant Zomerlust.

echt wonderkaasje.
De herdersjongens vertelden het

in het dorp, al gauw kwamen de bu-
ren, die wel eens van dat wonder-
kaasje wilden proeven, aanzetten.
Die brachten weer buren mee en die
weer familie en kennissen en allen
aten ze van het kaasje. En twee
jaar achtereen ging alles goed, om-
dat de boer zelf altijd oppaste, dat
er telkens een heel klein stukje
overbleef.

;,Dus," vraag je, „eten ze daar in
Zwitserland nu nog altijd van dat
wonderkaasje ?"

„Nee, jammer genoeg niet".
Eens op een dag, toen de timmer-

man en de schilder tegelijk in het
huis aan het werk waren en de boer
toevallig juist uit was, dacht zijn
vrouw: „Wacht, ik geef die man-
nen van het wonderkaasje bij de
boterham!" Zo deed zij; ze zette het
kaasje voor de mannen neer, liep
naar de keuken en vergat het daar
helemaal.

O schrik! Toen ze terugkwam
was het kaasje schoon op. Zó lek-
ker hadden de timmerman en de
schilder het gevonden. En het aller-
laatste kruimeltje had de dikke
timmerman met een natte vinger
van de tafel gepikt om vooral toch
maar niets te laten liggen/' Dit was
het einde van het enige Zwitserse
wonderkaasje. ' "

Mensen en zaken/
Waarom zijn we moe f

Soms kan 't allemaal wel „eens te
veel worden. Deze vage uitspraak
komt meestal van mensen, die 't
om de een of andere reden niet
goed meer kunnen vinden met de
hun omringende wereld.

In gemoede: 't is puur mense-
lijk. Het' is ook allemaal te veel.
U moet' weten dat de mensheid in
z'n geheel opgejuind wordt bij het
leven. Men valt van de ene sensa-
tie in de andere.

Br zijn spanningen in de wereld,
koude zenuwenoorlogen dreigen te
ontaarden in bloedhete - die ech-
ter ten volle het opschrift „zenu-
wen" mogen blijven voeren — er
wordt ergens op de aardbol een ko-
ning vermoord en de moordenaars
worden niet vervolgd integen-
deel. (De man, die in de „normale
wereld"1 'een brood steelt, omdat
hij honger heeft, komt voor de po-
litierechter).

Chroesjtjev wil een topconferen-
tie, waar ook ter wereld, Eisenho-
wer zou deze wel willen, maar,,
enfin, hij wil wel hij wil niet...
hij wil wel De Russische baas
wordt, ongeduldig en snauwt: Hoor
es,~ wat wil je dan ? Zeg 't maar en
ik doe 't!

Zegt Eisenhower: (omdat-ie z'n
zenuwen niet meer meester is)
Vlieg voor mijn part naar de maan
-in een van je nare satellieten! dan
is 't nog maar helemaal "de "vraag
of Chroesjtsjev z'n woord houdt. In
Libanon worden Amerikaanse troe-
pen aan land gezet en ze gaan.
voorlopig niet weg, want koning-
Hoessein van Jordanië vraagt om
Westerse troepen en onmiddellijk
laten verschillende geïnteresseerden
hun tanden zien. Het Westen con-
fereert, het Oosten praat, ze rede-
neren allemaal .alleen ziet men er
blijkbaar tegen op om met elkaar
aan een tafel te gaan zitten. Is ook
wat voor te zeggen. Br huizen nu
eenmaal bepaalde lieden op dit on-
dermaanse ,met. wie je voor geen
-prijs je benen onder een tafel
steekt.

Een dronken idioot steekt vijf
boerderijen in brand en alleen het
feit, dat z'n lucifers op waren ver-
hinderde dat het er tien werden, er
sneuvelen dagelijks mensen door
verkeersongevallen, muizen "worden,-
in afwachting van mensen, in ra-
ketneuzen gedaan en ze worden
niet" meer teruggevonden. En door
dit alles heea kwellen de zorgen
over ons Nederlands yoetbalelftal,
de competitie, de conditietraining,
de voetbalpool, de reclametelevisie,
de radioprogramma's, de woning-
bouw, de dure groenten en de va-
kantiespreiding, om nog niet eens
te spreken over het wisselvallige
"zomer"weer . en de smalle Zand-
voortselaan. - - • ~".'.~-,",.-""'~

Dit zijn dingen, waarover "'*men
piekert. En dat gepieker maakt"
moe ontzettend moe.

Het-is een moeheid, die geen uit-
zicht meer biedt op een betere con-
ditie, zelfs niet op een betere we-
reld. Daarom blijven wij maar vol-
harden in onze mateloze zorgelijk-
heid.

't Is tragisch. Wij zitten in een
donkere put, die geen bodem heeft.
Terwijl Johnny Jordaan kweelt dat
de "zon voor iedereen schijnt.

MOMUS.

Nieuwe ambtenaar
In verband met de benoeming van
de heer T. Verhaaf, ambtenaar ter
secretarie, bij de E.E.G. te Brussel
is dien plaats benoemd de heer W.
Kooiman te Maarn.

Burgerlijke stand
25—31 juli 1958'

Getrouwd: Simon Albertus Ter-
maat en Perdinandina Westenberg;
Dirk Delies en Dirkje van der Mi je;
Alois Paap en Maria Johanna Frie;
Johannes van der Vliet en Jacoba
Anna Johanna Klumper.

Overleden: Arend van der Bijl,
oud 58 jaar, gehuwd met Anna Ger-
ritje Ottema; Christina Johanna
Ketting, oud 71 jaar, gehuwd met
Teunis Snellenburg; Nicolaas Mar-
tinus Delissen, oud 61 jaar, gehuwd
met Antonie Lehrmann.

Geboren buiten de gemeente:
Ronald Benjamin Snellen Van Vol-
lenhoven; Reini Solange de Cleir;
Ronald Bruyns.

Belangrijke

2000
3043,
2100
2262,

2345
2069

2424'

2231

3283
i
26076

3346

telefoonnummers
en adressen

Brandmelding
3044 Politie
Politie (alleen v. noodgevallen).
Informatiebureau Vreemdelin-
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
Gemeente Secretarie
Begrafenis- en crematie-onder.
neming J. de Koode, Kerkstr.la
Autobedrijven „Binko",
Oranjestraat en Stationsplein.
Boekhandel v/h Esvê,
Grote Krocht 17.
Autorijschool „Zandvoort",
Thorbeckestraat 17.
(02500) Garage Flinterman
Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer •
Hoboplex, Stationsplein 13-15,
Hout, board, triplex
Zandvoortse Courant, Gerten-
•bachs Drukkerij, Achterweg 'l.
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Op werkdagen (van Haarlem uit
t/m 20 sept, van Zandvoort uit
t/m 30 aug.) bieden wij U een

Prachtige rondrit
van plm. 3 uur door het natuur-
schoon en langs de mooiste be-
zienswaardigheden van

Zuid-Kennemerland
Onze geriefelijke reiswagens ver-
trekken van 'H a ar l e m (Tem-
peliersstraat 10.00 en 14.00 uur;
Stationsplein 10.05 en 14.05 uur)
en van Zandvoort (Grote
Krocht 13.30 uur).
Aan onze kantoren, de V.V.V.-
en Cebutokantoren en de N.S.-
stations zal men U gaarne alle

( gewenste inlichtingen en folders
verstrekken.

Dat 'n bril enkel nut heeft voor 't lezen,
Is~_een sienswijze die echt moet genenen.
Want het oog wil óók wat
En wél zoveel selfs, dat
U het recht heeft "kieskeurig te wezen.

Brülenspecialist LOOMAN
Erkend fondsleverancier
Haltestr^at 5 - Telefoon 2174

ROEPERS
WONINGRUIL

Aangeb. 3 kamerwoning
Ie et., war., kl. balc. en
zolder. Da Costakade Am-
ster.-W. Huur ƒ 9,70 p.w.
Gevr. woning Zandvoort.
Br. nr. 5804 bur. Z. Crt.

Belegging, te koop gevr.

HlllS met garage
Garage moet vrij van huur
zijn, of huis m. grond waar
op garage gebouwd kan
worden. Verkoper of huur-
der kan v. d. won. langd.
huurcontr. krijgen. Br. nr
5805 bur. Zandv. Crt.

Kl. gez. zoekt GEM. of
ONGEM. WOONRUIMTE.

Zandvoortselaan 36,
Schouw.

Gevr. p. l sept. GEM.
of ONGEM. KAMERS v.
3 pers. Br. m. prijsopg. nr
5801 bur. Z. Crt.

Te huur: WERKPLAATS
of magazijn, 100 ma, voor-
zien van gas, water en
licht. Br. nr. 5808 bur.Z.C.

LUXE AUTO TE HUUR.
A.J. v.d. Moolenstraat 54rd

Wie heeft vanaf l sept. '58
t.m. 30 april '59 ONGEM.
ZOMERHUIS met stook-
gelegenh. te huur óf l
grote ongem. KAMER m.
kookgel.h.? Br. 5807 Z.Crt

Winkelpand
TE KOOP of TE HUUR
GEVRAAGD in winkel-
centrum te Zandvoort.
Aanb. ond. nr. 5809 Z.Crt

OPKLAPBED 2 persoons;
HARM. BED; l pers. har-
de MATRAS te koop gevr.
Kostverlorenstraat 38.

LOOPJONGEN G-evr.
Groentehandel Van Roon,
Stationsstraat 6.

Leert Bridgen
Voor 4 pers. ƒ 4 per les.
Privéles ƒ 2.-. Br. nr. 5803
bur. Zandv. Courant.

Heden - nam God tot Zich,
nog geheel onverwachts, onze
lieve zorgzame moeder,, zus-
ter, groot- en overgrootmoe-
der '

MAARTJE v.d. VELD
geb. Schuiten

wed. van A. v.d. Veld
in de "gezegende leeftijd van
89 jaar.
Zandvoort, 31 juli 1958
Kruisstraat 5

Namens de familie:
P. E. v.d. Veld

De begrafenis zal plaatsvin-
den maandag 4 aug. om l uur
op de Algem. Begraafplaats
te Zandvoort. Vertrek sterf-
huis pl.m. 12.30 uur.

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 9 uur: _
Doktoren:

H. K. van Es
Kostverlorenstraat 4, telef. 2058

.: .•- —- en

J. F.;r Zwerver •"
Julianaweg la hoek Kostverloren--
straat, telefoon 2499

Zondag: 3~-. augustus
Dierenarts Jan Heek
Koninginneweg 51, Haarlem, tele-
foon 13174

Wjjkzuster:
Zr. Stiphout
Julianaweg 25, telefoon 2826.

Apotheek: ,
2—8 augustus:
Apotheek Wijnne, Haltestraat 8
ledere avond vanaf 10.30 uur ge-
opend voor recepten en spoedge-
vallen.
Zondags zijn beide Apotheken ge-
opend.

P R E D I K B E U R T E N

Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 3 augustus

10.30 uur: ds. R. H. Oldeman.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 3 augustus

10.30 uur: ds. J. L. Ort. (N.H.)
te Amsterdam.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg' hoek Emmaweg
Zondag 3 augustus

9, 10.30 en 17 uur: ds. M. W. J. C.
de Kluis van Santpoort.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zondags H.H. Missen om 6.30-7.30-

8.30-9.30. Hoogmis 11 uur en 1%
uur.
's Avonds om 7.30 ur Lof.
In H. Mis van 8.30-11 uur en 12
uur zijn alle plaatsen vrij.

In de week H.H. Missen om 7 uur,
7.45 en„9 uur.'
's Avonds om 7.30 uur Lof.

Ned. Chr. Gemeenschapsbond -
Tot en met 26 aug.- geen samen-
komst.

Jehova's getuigen
Woensdag 20 u. en zondag 14.30 u.
studie op adres Hogeweg nr. 46.

Humanistisch Verbond
Zondag 3 aug., 9.45 uur, 402 m, ra-
diotoespraak door dr. J. C. Brandt
Corstius over Humanistische poë-
zie; voordracht Aafje Top.

Abonneert U op de
Zandvoort se Courant

*
Administratie:

Achterweg l, telefoon 2135

Voor

GOED BROOD
en

BANKET
naar

Fa. H. van Staveren
•Zeestraat 48 - Telef. 2684

Amsterdamse
Groentecentrale

Jan Filmer
TOLWEG 16 - TELEF. 3195

GROENTEN
Sperciebonen ... p.pond 0,24
Andijvie 3 pond voor 0,25
Sla 3 stuks voor 0,25
Spinazie p.pond 0,19
Bloemkool 3 stuks voor 1,00
Snijbonen p.pond 0,48
Gesneden snijbonen p.p 0,58
Gesneden andijvie p.p. 0,18
Worteltjes p.pond 0,18
Gekookte bietjes ...p.pd 0,19
Tuinbonen 5 pond 1,00

FRUIT
Wijnappelen ... p.pond 0,69
Handappelen (Holl.) 3 p. 1,00
Handsinaasapp. 7 voor 1,00
Perssinaasapp. 8 voor 1,00
Pracht citroenen 9 voor 1,00
Kruideniersperen 3 p. vr 0,95
Stoofperen 3 pond voor 0,55
Rijpe pruimen... p.pond 0,69
Tomaten 4 pond voor 0,95

10 kilo
Zeeuwse eigenheimers

voor f 1,95

Annex CABARET EXTASE
Zandvoort

Het gehele jaar geopend

Gedurende de maand augustus
dagelijks 's avonds 8 uur
het Italiaanse dans- en

i showorkest

STELIO
met de charmante zangeres

GIANNA LOY
Afgewisseld door een

cabaretprogramma
met internationale artisten

ZONDAGS MATINEE
met volledig avondprogramma

Eet nu vlees
l kg Osselappen 2,90
P kg Gehakt 2,80

HEDEN LAMSVLEES

SLAGERIJ GAUS
Kerkstraat 14, tel. 2102

PHILIPS
draagbare
RADIO'S

Alle soorten batterijen voor
gehoorapparaten en radio's

Henk
Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

OPENBARE LEESZAAL
Nieuwe aanwinsten

Georges Simenon — Maigret en de
hooggeleerde pantoffels.

Henri van Wermeskerken — Het
manneneiland.

P. J. W. van Adrichem — Papier-
fabricage.

Alan Bullock — Hitler, leven en
ondergang van een tiran.

Ngaio Marsh — Aftists in crime.
James Dillon White — Genevieve.

PHILIPS TELEVISIE
Rotsvast beeld,
Steengoeie Service.
PHILIPS Televisie 43 cm
beeld Super ontvanger,
compleet geplaatst ƒ 157,05
restant in termijnen.;
53 cm beeld, compl. ge-
plaatst ƒ 182,80, restant
m termijnen van ƒ 58,85

, per maand.
PHILIPS Radio seizoen 1959. Reeds vanaf ƒ 115,—, met aansluiting
voor Uw platenspeler. In gezellige kleuren. Leuk voor Uw geslaagde
zoon of dochter.
PHILIPS RADIO voor Uw modern interieur.

Prachtig van toon en uiterlijk.
PHJLIPS draagbaar toestel van ƒ 99,50.

Uw oude Radio heeft inruïlwaarde!
PHILIPS platenwisselaar met een tijd. inruilactie.
PHILIPS nieuwe Philishave met etui ƒ 52,50.
Verkoop van Koelkasten in alle maten en merken.
Tafelmodel Bosch 110 l inh. ƒ 710,-, Wasmachines, Centrifuges enz.
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg, de betaling met U.

Aangesloten bij het Kennemer RADIO TELEVISIE SPECIALIST
Financieringsinstituut. «pi v v w* Af. il. FenaatErkend gedipl. Philips service-
dealter voor radio en televisie. Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

GEVR. WERKSTER, 2
ocht, p.w. Mevr. Lankhof,
Parnassialaan 19, telef.
02500-26055, Bentveld.

Flinke loopjongen
GEVRAAGD Vishandel
KerKman & Loos, Halte-
straat 16

Gevr. JONGEN
(16 jaar) voor halve dag.
('s midd.) ged. aug. Slij-
terij Brink, Gr. Krocht 28.

Slagerij Burger vraagt
WINKELMEISJE

Soll. Frans Zwaanstr. 63,
telefoon 2643.

Meisje b.z.a. als OPPAS.
Br. nr. 5806 bur. Z. Crt.

Jongeman, ong. 35 jaar
zoekt BETREKKING onv.
wat, ook 's avonds. Br. nr
5802 bur. Z. Crt.

S T R A N D B E D R I J F
te koop. Billijk te aan.v.
Telefoon 3497. <£

Te koop: BROMFIETS.
ƒ 100.—. Kleine Krocht 5.

TE KOOP:
VRIJST. HUIS m. garage,
c. v., oliestook, gel. Bred.
pracht uitz. op duin en zee
VRIJST. HUIS. c.v. oliest.
gel. Berederodestraat.
Wegens vertrek: 4 kamer-
FLAT met garage.
HUIS m. centr. verw. en
gar., gel. Fr. Zwaanstraat.
Dadel, te betrekken.
Nieuwgeb. perc. dadelijk
te aanv. gr. hyp. beschikb.
HUIS, gel. villapark, dad.
te aanv. ƒ 32.000,—.
MAKELAAR W. P A A P
Hogeweg 17 - Telef. 2965

Te koop prima „HIGH FI-
DELITY" pick-up verster-
ker, 6 Watt, ƒ 50.
Julianaweg 8.

Te koop KINDERWAGEN
met bedje, ƒ 40,—.
Grote Krocht 28.

Te koop aangeb. gebr.
DAMESFIETS, merk Sim-
plev. Dr. Gerkestraat 147.

Te koop: 2 VALHELMEN
en l pr zg.a.n. dames MO-
TORLAARZEN, Franke,
Schelpenplein 8.

Te koop: Engels DAMES-
RIJWIEL, Raleigh, ƒ 60,-.
H. Heijermansweg 15.

HUISJE TE KOOP, Oos-
terparkstr., ben.huis. Leeg
te aanv. Uitsl. Zandv. gez.
Br. nr. 5810 bur. Zandv.C.

VERMIST: rood met gele
AUTOPED op luchtb-, één
handv. stuk, omg. Emma-
weg. Mw. de Nijs, Emma-
weg 8

Stenografie
leren ?

SPOEDOPLEIDING
H. Spanjer, Haarlemmer-
straat 5, telefoon 3810.
Staatsdiploma
leraar Stenografie

U kunt het
toch niet af-
schreeuwen,,,,
wanneer U de goede hoe-
danigheden van uw arti-
kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt, door'
dat het plaatselijk en re-
gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...
de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens op
bij de

Zandvoortse
Courant

Achterweg l
Telefoon 2135

Seizoen opruiming!
bij Ad. NOTTEN

GERUITE OVERHEMDEN'.. .. ƒ 6,75-ƒ 4,95
CREPE MOUSSE SOKKEN ƒ 1,75
JANSEN & TILANUS HERENONDERGOED

maat 4 t/m 7 ƒ 1,98
WERKSOKKEN, sterk ƒ 1,98
ZWEMBROEKEN, crêpe nylon, wol en katoen

LAKENS, SLOPEN, BADDOEKEN,
WASHANDJES en PANLAPPEN ƒ 0,28

KINDER- en DAMES TRUITJES
CREPE NYLON en KATOENEN SOKJES.
KINDERONDERGOED met kant vanaf ƒ 0,98
.DELANA' DAMES en KINDERBADPAKKEN
ONDERJURKEN en DAMESBLOUSES

vanaf ƒ 2,98
FANTASIE- en COCKTAILSCHORTEN ƒ 2,35

STEPINS en B.H.'S, diverse modellen.
GERUITE JONGENSBLOUSES m.lange mouw

maat l t/m 5 ƒ 2,60
GROTE JONGENSBLOUSES, bonte kleuren,

12 t/m 15 jaar ƒ 2,98
POPLIN OVERHEMDEN ƒ 8,75
KATOENEN DAMES PYAMA'S ƒ 5,90
„ROBSON LADY" katoenen dames pyama

van ƒ 13,90 maat 36-42 nu ƒ 8,90
BABYGOED.

„De Kampioen"
HALTESTRAAT 59 TELEFOON 3398

DB VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLEM EN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

helpt U
ALS OVERHEIDSINSTELLING

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet

inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-

keliers) aan het Kennemer Financierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

THEATER
Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

FANTASTISCH FILMFESTIVAL!
DE TOP FILMS DER LAATSTE JAREN!

VRIJDAG l AUGUSTUS, 7 en 9.30 uur

De Man met de
Gouden arm
Frank Sinatra, Eleanor Parker, Kim No-
vak. Toegang 18 jaar.

ZATERDAG 2 AUGUSTUS, 7 en 9.15 uur

TRAPEZE
met Burt Lancaster, Gina Lollobrigida,
Tony Curtis. Cinemascope. Color de Luxe.
Toegang alle leeftijden.

ZONDAG 3 AUGUSTUS, 7 en 9.30 uur

Zo rijst de zon op
(The sun also rises)
Tyrone Power, Ava Gardner, Mei Ferrer
en Errol Flynn. Cinemascope. Color de
Luxe. Toegang 18 jaar.

MAANDAG 4 AUGUSTUS, 7 en 9.15 uur

Terugkeer van
Lemmy Caution
Eddie Gonstantine, Maria Frau, René
Blancard. Toegang 14 jaar.

DINSDAG 5 AUGUSTUS, 7 en 9.15 uur

DÉSIRÉE
Marlon Brando, Jean Simons, Mcrle
Oberon. Alle leeftijden.

WOENSDAG 6 AUGUSTUS, 7 en 9.15 uur

De grote Caruso
Maria Lanza, Ann Blyth, Dorothy Kirsten
In technicolor. Alle leeftijden.

DONDERDAG 7 AUGUSTUS, 7 en 9.15 uur

HIGH NOON
(Klokslag 12)
Gary Cooper, Thomas Mitchell, Loyd
Gridges, Grace Kelly, Katy Jurado. 14 jr.

Van VRIJDAG l t.m. DONDERDAG 7 AUG.
2.30 u. (alleen bij slecht weer) speciale matinee's

Vadertje Langbeen
Fred Astaire, Leslie Caron, Terry Moore.
Cinemascope. Color de Luxe. Alle leeft.

Plaatsbespreken: dagelijks van 11.30-12.30 uur
Telefoon 2550.

Op vrijdag l en zondag 3 augustus begint de
tweede avondvoorstelling om HALF TIEN in-
plaats van 9.15 uur.

Elke fijnproever
prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44. - TELEFOON 2254 A ,

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 7*



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

Grote keuze PHILIPS draagbare radio's

»«.«» *Mn««»SCHAUB LORENZ
BLAUPUNKT

- In onze nieuwe showroom tonen wij U het allernieuwste -

WASMACHINBS
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN J. KEUR

Electro-radio-teehnisch bureau
BURGEM.
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

Voordelig kopen
in een klassezaak

dat doet U bij
Slagerij

Burgerv
NATIONAAL en INTERNATIONAAL SSKROOND

Vrijdags en zaterdags
extra voordelig per 750 gram

lgcbr'51
(6UR6CRI
| slagerijen i

750
gram

Fijne riblappen 3,38
Pracht osselappen ^5,68
Lamsrollade 2,48
Braad worst of saucijzen 2,48
Lamscarbonaden 2,10

100 gr. cervelaatworst
100 gr. ham samen.. 19 Ct
100 gr. pekelvlees
100 gr. lever, samen 85 Ct

Vlug klaar en heel lekker
Blefstuk tartaar 350 gr. 1,36
Fricadellen per stuk 0,45

Heerlijk bij sla en
jonge groenten:
Doorr. varkenslappen

500 gram 1,19

Enorme sortering
heerlijke

zomervleeswaren
(beslist houdbaar) o.a.:
Rauwe ham 100 gr. 0,89
Rauwe rib 100 gr. 0,65
Bacon 100 gr. 0,79
Ontbijtspek .... 100 gr. 0,48

150 gram 0,59
Gek. tong 100 gr. 0,89
Berliner 100 gr. 0,48
Jachtworst met knoflook

100 gr. 0,48
Salami met knoflook

100 gr. 0,89
Cervelaatworst .. 100 gr. 0,48
Boerenworst (echte)

100 gr. 0,59
enz. enz.

woensdags
en donderdags

500 gram gehakt h.o.h. 1,10
100 gr. pork
100 gr. Saks. samen 49 Ct

Koopt in een Tclassezaak, dus bij

Gebr. Burger's slagerijen
HAARLEM - AMSTERDAM

ZANDVOORT, „HALTHSTRAAT 3, TELEFOON M04

Klein en groot
eten
v.d. Werff 's brood

ADVERTEERT

in de

ZANDVOORTSE COURANT

Een stofzuiger om trots op
te aijn:

Excelsior
stofzuiger

Nieuw model, prima zulff-
kracht ƒ 148 of ƒ 2 p.w.

Televisie Radio Specialist

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

HET BLIJKT STEEDS WEER:

Het Wonder van Zandvoort
is toch goedkoper

in luxe en huishoudelijke artikelen,
speelgoederen, Sola-artikelen, bala-
tum, Edy wasmachine's, Bondor le-
dikanten.

Luxaflex aluminium
Jalouzieën

in 16 kleuren, in iedere maat te
leveren. Vraagt U eens prijs f

LIEBHERR KOELKASTEN
110 liter, m. kompressor ƒ 666

SWALUESTRAAT 9 - Telef. 2418

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Zijlweg 63, Haarlem, tel. 151J/.1
Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver-
zorging van begrafenissen, cre-
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
•Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

H O L I D A Y
Auto's zonder chauffeur
Uitsl. model 1957 en 1868 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapltan,
Fords Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10404

Nog O dagen
O P R U I M I N G

KORTmet extra koopjes bij

Prachtige zuiver wollen
DOUBLÉ FACE DEKENS

Eigen merk 44,55 33,30

Een partij-aanbieding
PRIMA GEWATT. DEKENS

16,88 12,38

MODERNE BLOKDEKENS
Leuke frisse kleuren.

Opmerkelijk goedkoop 17,05 13,90

10% en 15% korting
Zuiver wollen Dekens

10% korting op:
KINDERDEKENS
MATKASSEN
MEUBELSTOFFEN
GEWATT. SPREIEN
PLAIDS
MACH. SMYRNA TAFELKLEDEN

-)< Prachtige partij onopgemaakte
LAKENS EN SLOPEN
(z.g.n. paploos). Blijven na vele
malen wassen even mooi, soepel,
prettig en NU EXTRA GOEDKOOP

150x235 6,98

SLOPEN 2,08

NU KOOPT U EEN ELEGANTE ZOMER- OF EEN HEERLIJK
WARME WINTERPEIGNOIR. EXTRA VOORDELIG.
ALLE PEIGNOIRS ZEER STERK IN PRIJS VERLAAGD

COLLECTIE 1958

J. Th. KORT
Zandvoort - Grote Krocht - Tel. 2666

Haarlem
Heemstede
IJmuiden

Erkende

AUTORIJSCHOOL „ZANDVOORT"
Autorijles
Verhuur van Opeis Rekord
zonder chauffeur ,

THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116.
Ook genegen de rietmatten
yakkundlg te plaatsen.

bestel tijdig
uw schoolboeken

„esvé" grote krocht 17

L J. Knotter
Haltestraat 37, telef. 2891
Uw adres voor alle soor-
ten

Sluis' vogelzaden
«snkippenvoer

Ook voor uw hond
Krachtvoer, terriervoer,
Puppyfood, mergpijpjes,
Donatin, Hamstervoer,
enz. enz.

Laat uw hond door een
erk. trimmer PLUKKEN
of SCHEREN. Spee. aan-
bev. door h.h. dierenartsen.
Ook aan huis te ontbieden.
G, WALMAN, KI. Hout-
straat 34, Haarlem, tele-
foon 02500-14303.

D ALM AS
.. de nieuwe

hechtpleister

elastisch* waterdicht __
IMPORTEUR: N.V. FERIE HEDDES
Groningen * Zandvoort
05900-29337 02507-2667

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

Man. ronde tafel 25,—
Frans
halfmaantafeltje 27,50
Hout gestoken console

6,50
Gr. ovale spiegel 15,—
Eiken klaptafel .-. 37,50
Antieke koekplankjes

v.a. 2,—
Jeanne C. Doorman

„Eigen sfeer"
Kunst, antielc, curiosa
Kleine Houtstraat 113
Haarlem, telef. 11318

HEEFT U IETS OP TE
RUIMEN?? Wü kop«n alle
soorten meubelen en inboe-
del». Overal te ontbieden.
V. Waterdrinker, telef. 2164

Gertenbachs Drukkerij
verzorgt al uw

FAMILIE
DRUKWERK

als:

Geboortekaartjes
Verlovingskaart j es
Ondertrouwcirculaires
Visitekaartjes
Rouwcirculaires
Dankbetuigingslcaarten

Achterweg l
telefoon 2135

CHEMISCH REINIGEN

Colbert costuum vanaf f 4.95 f 3.90
Mantel costuum „ ( 4.95 f 3.96
Mantel . . . . . . f 4.95 f 3.96
Japon . .- f 3.85 f 3.08
Pantalon f 2.10 f 1.68
Rok . . . . . . . f 2.10 f 1.68

| 20 °0 KORTING |
op s t o o m g o e d e r e n mits g e b r a c h t en
gehaald van onderstaande adressen :

Lorentzplcin 26
SoendJplein 37
Kerkstraat 26
Zeestraat 68
Verxetstraat 1

Haarlem
Haarlem

Zandvoort
Beverwijk

. Uitgeest

Tel. 12478
T .I. 14333
iel . 2653
Tel. 4724

Chem. Wasserij en Ververij „KEYSER'

Autorijschool „Laurens"
l«idt U op in zo vlug mogelijke tijd. Les ƒ 6,- per uur.

Aanmelden: Zandvoortselaan 25
Telefoon 3556

sooq/:
>: 49

99
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Gerookt Spek 500 <?• 69
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Stootte „
fles-

kassabon

voor Uw winstaandeel !
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Redaktie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon" 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

D VOO
voor ZANDVOORT, BENTVELD en ABRDBNHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,—. per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Motoren voor en auto's na
Gecombineerde race op jubilerend circuit

Ongeveer 25.000 circuitbezoekers hebben zondagmiddag de door de KN
MV en de KNAC georganiseerde motor- en autoraces vanaf de tri-
bune en de duintoppen gevolgd.

Het circuit bestaat deze zomer 10
jaar en dat feit is j.l. zondag dan
ook gevierd.

Voor het begin van de autoraces
werd een gedenkplaat onthuld en
knipte mevrouw Van Alphen-v, d.
Valk echtgenote van de oud-burge-
meester van Zandvoort een lint door
om de renners voor de volgende tien
jaar ruim baan te geven.

De „kleintjes" hadden deze voor
het circuit feestelijke dag mogen
openen. De 50 cc-motoren, die door
hun snelheid imponeerden, maar bo-
venal ook lawaai maakten, want ver
voordat zij 't bos uitsnelden om
het rechte stuk langs de pits te ne-
men kondigden zij zich reeds aan.

Koeveringe nam onmiddellijk de
leiding. Hij werd echter door de
Rotterdammer v. Exel op een NSU
in de voorlaatste ronde gepasseerd.
De snelste ronde werd in 2 min.
57.7 gereden hetgeen neerkomt op
een gemiddelde snelheid van 84,945
km per uur.

Zes en twintig man kwamen in de
125 cc klasse aan de start. Huberts
nam in het begin de kop, maar
moest zijn plaats in de vijfde ron-
de afstaan aan Steutel. Opmerkelijk
was de prestatie van Rob Simons,
die van de 14e tot de 5e plaats wist
op te klimmen. De snelste ronde
kwam op naam van Steutel te
staan met 109.700 km.

Boeiend waren de gecombineerde
250 en 350 cc klassen. Robbe kwam
hier uitstekend voor de dag. Hij
nam de leiding maar moest tenslot-
te voor de zwaardere motoren bui-
gen.' Hij werd in~ zijn'klasse'over-
tuigd winnaar. Van der Sluis en
Cordang reden zeer snel; aan de
spanning kwam echter een einde
door een onfortuinlijke val van Van
der Sluis, die bij de Hunzerug de
bocht tekort nam en ongeveer twin-
tig nieter over het baanvak werd
gesleurd. De coureur stond op en
liep zonder een schrammetje naar
de pits.

Peeperkorn nam bij de' halve li-
ters in de tweede ronde de leiding.
Hij werd korte tijd belaagd door de
Zaandammer Grammer, maar won
tenslotte onbedreigd. Van der Sluis
die zich door zijn val in de vorige
race niet had laten ontmoedigen,
eindigde op de derde plaats.

Bij de eerste autorace kwamen 11
wagens aan - de starat. Deze werd
door v. Zalinge met een D.K.W. ge-
makkelijk gewonnen. Na deze toe-
ristenklasse, waarbij weinig viel te
beleven, verschenen de vaderlandse
cracks op de baan. Hans Tak met
een Mercedes was favoriet. Hij nam
op fraaie wijze de kop, maar werd
op het "wiel gevolgd door een vijf-
tal coureurs, die vlak achter hem
bleven en van geen wijken wisten.
Tak won steeds op het rechte eind,
maar met zijn grote wagen moest
hij in de bochten iets inhouden.
Hierdoor wist Slotemaker met een
Jaguar zijn kleine achterstand in te
lopen. Vier wagens met een tijds-
verschil van slechts twee seconden
vochten letterlijk om de leiding met
een gemiddelde snelheid van onge-
veer 120 km. In de Tarzanbocht
werd Hans Tak gepasseerd door
Bob Slotemaker. Met vijftig meter
verschil werd hij winnaar met Tak
op de tweede, Bouwmeester op de
derde en Vetter op de vierde plaats.

Na deze spannende wedstrijd nam
in de derde race „buiten mededin-1

ging" Slotemaker met een Cooper
deel. Dit kleine wendbare wagentje
bleef alle grote wagens voor en reed
met een gemiddelde snelheid van
130 km over het baanvak.

De strijd van Poll, Tak en Dooyes
kwam hierdoor een beetje in de ver-
drukking. Door pech moest Dooyes
de strijd opgeven, evenals Van Za-
linge (De laatste door benzinege-

Tak werd winnaar, hoewel de Coo-
per van Slotemaker als eerste over
de eindstreep ging.

Even voor 6 uur werden de wed-
strijden besloten met een race voor
de twaalf best geklasseerden uit de
tweede race. Hans Tak kwam op-
nieuw met Slotemaker in duel. Na-
dat Slotemaker in dé zevende ronde
achter de pits verdween kwam aan
alle spanning een einde.

De uitslagen waren:
Motoren 50 cc: 1. A. van Exel, Rot-
terdam, op N.S.U., gemiddelde van
81,5 km per uur, tevens de snelste
ronde met een gemiddelde van

84,945 km; 2. C.Koeveringe, Bunnik,
op Itom; 3. D. van Dalen, Amster-
dam, op N.S.U.; 4. T. H. Gankema,
Muntendam, op Typhoon; 5. H. W.
Middel, Stadskanaal, op N.S.U.

125 cc: H. M. Steutel, Amster-
dam, op M.V. Augusta, gemiddelde
van 104,97 km, tevens de snelste
ronde met een gemiddelde van 109,7
km.; 2. J. T. Huberts, Den Haag,
op Eysink; 3. J. H. J. Welp sr., Rijs-
wijk, op N.S.U.; 4. J. J. van Veen,
Zwolle, op Grefa; 5. R. L. Simons,
Rijswijk, op Mondial.

250 cc: 1. C. J. Robbe, Den Haag,
op N.S.U., gemiddelde van 116,652
km, tevens de snelste ronde met een
"gemiddelde van 119,110 km; 2. op
een ronde C. H. Holzmann, Amster-
dam, op Guzzi.

350 cc: 1. P. M. A. Cordang, op
Velocette, gem. van 122,126 km; 2
J. T. Huberts, Den Haag, op N.S.U.
3. G. Kuiters, Den Haag, op B.S.A.
4. J. Korver, Alkmaar op B.S.A.
5. G. Westerduin, Amsterdam, op
Velocette.

500 cc: 1. P. J. M. Peeperkorn,
Heemstede, op Norton, gemiddelde
van 120,573 km, tevens de snelste
ronde met een gem. van 123,424
km: 2. J. Grammer, Zaandam, op
Triumph; 3. J. v.d. Sluis, Amster-
dam, op A.J.S.; 4. H. A. M.' Van
Marie, Uitgeest, op Northon; 5. W.
H. Boekhout, Bunnik, op Matchless.

Auto's. Toerwagens tot 1600 cc:
1. H. van Zalinge, DKW, 900 cc,
gem. 109,620 km per uur; 2. M.
Huisman, Volvo, 1580 cc; 3. M. L.
Jonker, D.K.W., 896 cc; 4. Ph. Kun-
ne, Riley, 1489 cc; 5. „Willem Leo-
nard, D.K.W., 876 cc. Snelste ronde
voor Huisman, Volvo, met gemiddel-
de van 111,318 km.

Rensportwagens. 1. H. Tak, Fer-
rari, gemiddelde van 130,239 km/u.;
2. Poll, Porsch; 3. Hezemans, Por-
sche. Snelste ronde voor Dooyes,
Hirondelle, met gem. van 133,700.

Sportwagens. 1. A. R. Slotema-
ker, Jaguar, gem. 120 km p.u., te-
vens snelste ronde met een gemid-
delde van 124,339 km; 2. H. Tak,

Zee was zondag gevaarlijk
De zee was zondag erg verraderlijk.
Verschillende strandbezoekers gin-
gen ondanks de * vele waarschuwin-
gen toch zwemmen of baden.

's Morgens kon een 55-jarige
Haarlemmer, die op het zuidelijke
strand in nood kwam, nog juist op
tijd in bewusteloze toestand door
een badgast uit het water gehaald
worden. Een Engelse arts en dokter
Van Es verleenden de eerste hulp,
geassisteerd door leden van de
Zandvoortse reddingsbrigade. Met
een ambulance werd de man naar
het Grote Gasthuis in Haarlem over-
gebracht.

Drie leden van de Z.R.B, waren
korte tijd later juist op tijd om
een 12-jarig Duits meisje met haar
moeder uit het water te halen.
Even vóór de reddingspost „Ernst
Brokmeier" stapten de beide baad-
sters van de eerste bank in 't diepe
zwin en verloren de grond onder
hun voeten. In de reddingspost wer-
den de vrouwen weer op verhaal
gebracht.

Korte tijd later werd een meisje,
dat in groot gevaar verkeerde, door
omstanders uit het water gehaald,
's Middags om vier uur werd de
hulp van leden van de Z.R.B, inge-
roepen voor een 20-jarig Duits
meisje en haar moeder, die door de
golfslag waren weggedreven. Het
meisje werd bewusteloos uit 't wa-
ter gehaald en haar toestand liet
zich in het begin ernstig aanzien.
In een consumptietent werd de eer-
ste hulp verleend.

Vijftien maal botsing
In het afgelopen weekend werden
vijftien verkeersongevallen gecon-
stateerd.
Op het rijwielpad van de Boulevard
de Pavauge werd een Belgische ka-
pelaan uit Deurne door een 20-jari-
ge Duitse bromfietser aangereden.
Met een hersenschudding en hoofd-
wonden werd de geestelijke naar de
Mariastichting in Haarlem overge-
bracht.

Mercedes; 3. A. Bouwmeester, M.G.
A; 4. J. Vetter, M.G. A; 5. P. G.
de Vogel, Porsche; 6. „Paco", Alfa
Romeo.

Finale sportwagens. 1. H. Tak,
Mercedes, gem. 123,222 km, tevens
snelste ronde met gem. van 126 km;
2. Vetter, M.G. A; 3. Bouwmeester,
M.G. A.

J.G.B.

Voetbal tegen Fries elftal
Zandvoortmeeuwen-Heerenveen (2-2)

was een aantrekkelijke wedstrijd

In een aardig gespeelde voetbalwedstrijd tussen Zandvoortmeeuwen en
de Friese club Heerenveen wisten onze plaatsgenoten zondagavond j.l.
door enthousiast spel hun ongetwijfeld sterkere tegenstanders een pun-
tenverdeling af te dwingen. Als Zandvoortmeeuwen met hetzelfde
vuur van leer trekt in de komende competitie, zal er menige overwin-
ning in de wacht worden gesleept. Ware het niet dat keeper Grijmans
een min of meer ongelukkige avond had, dan hadden de stugge Friezen
in het Zandvoortse duinzand gebeten!
Deze beeldspraak doet intussen niets af van de uitstekende conditie van
het speelveld. Een complimentje voor de mannen van publieke werken!

De eerste helft van de ontmoeting
kenmerkte zich door een vrij groot
veldoverwicht van de bezoekers, die
vooralsnog geen geluk hadden met
hun schoten. De actieve linkervleu-
gel van de Friezen vormde echter
een voortdurende bedreiging voor de
Zandvoort-veste, waar Grijmans
goede en zwakke momenten afwis-
selde. De verdediging (A. Koning,
B. Water, G. Kerkman, J. Zwem-
mer en C. Stokman) had handen
vol werk en zij deed dit bekwaam.
Toch kon zij niet verhinderen dat
na ongeveer 20 minuten de links-
binnen van Heerenveen een uiter-
mate snelle „wandeling" van de
middenlijn af besloot met een ver
schot, waarop keeper Grijmans
zich lelijk verkeek. (0-1).

Even daarna kopte Kerkman een
bal uit de doelmond, nadat Grij-
mans uit positie gespeeld was dooi
een charge van de lichtvoetige
rechtbinnen, die in snelheid niets
onderdeed voor de Zandvoortse
linksbuiten G. Halderman. Deze
laatste speler heeft soms de ge-
woonte zichzelf en de bal voorbij te
sprinten. Hij zorgt evenwel ook dik-
wijls voor benauwde ogenblikken in
een verdediging, die geen vat op
hem kan krijgen. Een als voorzet
bedoeld schot van zijn voet „schroei-
de" de deklat en werd daarna een
prooi van de ijverige linksback, die
de bal kon wegwerken.

De niet bepaald snelle, maar nog
altijd onberekenbare Roodselaar
leidde 't langzaamaan groeiend ver-
zet van de Zandvoorters tegen de
Friese heerschappij op tactische
wijze. Telkens wist hij openingen,
die er eigenlijk niet waren (!) te
forceren en uit een juweel van een
pass, die hij Jan Visser op de schoen
legde, „lepelde" de laatste de bal
op de lat! Het werd ernst met de

Ik word (slecht) nagemaakt

Bah, wat een wereld, vrienden. Als beeldje is men gaan kopieëren. Of
zwendelaars ook van leer trekken, liever: men heeft 't akelig slecht
is niets hen heilig meer. Ik heb op proberen na te maken. Het móést
zo'n verschrikkelijke manier de p.... wel uitdraaien op 'n vreselijke mis-
in, dat het me moeite kost m'n lukking. (Wat Suus kan kan Suus
schrijfmachine niet in diggelen te alleen, zeg ik maar). Dit lelijke
trappen. Stelt U zich eens voor hoe eendje, c.q. beeldje stelde mij ook
U er aan toe zou zijn, wanneer U voor met het gleuf je in m'n linker-
merkte dat men lelijke beeltenissen oogje, kuiltje in kin, maar — en nu
van U in omloop brengt. U moet er komt het — met acht knoopjes (in-
de kranten van zaterdag j.l. maar plaats van zes) aan mijn broekje
eens op naslaan om te lezen hoe en o, mijn vrienden, met wan-
het hele land in rep en roer is van
de „pseudo-Bartje", zoals de Volks-
krant o.a. schrijft. Het is een onver-
geeflijke nonchalance van de ver-
antwoordelijke overheid dat men
niet heeft kunnen verhinderen dat
er zulke knullige beeldjes van mij
aan de markt worden gebracht.

Ik wil U deze afschuwelijke af-
faire even uitleggen.
Kijk eens, een Amsterdamse beeld-
houwster, Suus Berkhout, heeft een
heel aardig beeldje van mij ge-
maakt. Uiteraard van mij toen ik
nog een klein jochie was. Ik had
een gleuf je in mijn linkeroogje, een
kuiltje in m'n kin, zes knoopjes aan
mijn broekje en grappige mollige
beentjes. Suus had alles bijzonder
mooi in 't vat gegoten, zodat er een
fraai beeldje was ontstaan. Zeker,
het mocht een kunstwerkje ge-
noemd worden. En daarom werd het
alleen in kunstzaken verkocht
(Houdt hier even uw adem in,
vrienden, als U die nog hebt). Nog-
maals: ik werd verkocht in kunst-
galeen. Voor zes gulden en drie
kwartjes. U zult zeggen: dat is niet
bepaald een uitgaaf, die men voor
een kunstwerk gewend is te doen.
Dat is volkomen waar, maar ik
moet U zeggen dat 't maar een
klein beeldje was, hoor.

En nu dit: Ik weet niet wie er
achter zitten (ik heb wel een ver-
moeden) en 't kan me niet eens veel
schelen, maar dit uitzonderlijk mooie onthulling van valse Bartje....

staltige beentjes! Helemaal niet die
harten-brekende stappertjes, waar-
mede Suus mij had begiftigd (en
die ik ook heb eh had) maar
met onooglijke, dunne, vormloze ra-
chitisbeentjes. Ik heb mij mét Suus
en de plateelfabriek, die de echte
en mooie beeldjes maakt, verschrik-
kelijk opgewonden. En daar is alle
reden voor. Want dit wanprodukt
van slechte smaak kost vier gulden
en 95 cent Ze hadden me dus
goedkopjer gemaakt. En weet U
waarom? Om de gelegenheid te
hebben mij, mijn beeldje dan, in wa-
renhuizen te koop aan te bieden. De
raadsman van de namakers zei dan
ook dat de valse Bartje uit nood
was geboren Hemel, ,wat een
inzicht, vrienden Moet je daar een
meesterstitel voor hebben gekregen
om zo'n uitspraak te doen?

Ik sla helemaal aan de kant van
Suus en de plateelfabriek. Niet, om-
dat ik 't zo hoog in m'n bol zou
hebben, maar ik wil niet voor nog
geen vijf gulden verkocht worden,
als ik ƒ 6,75 waard ben. Zou U dat
willen ?
't Meest ergert mij echter dat ama-
teuristische gepruts met de weer-
gave van mijn beentjes. Niemand
kan ongestraft mijn benen bcledi-
gen. En ergens vind ik 't prachtig
dat ze de schurken gaan aanpak-
ken: toe maar, een dwangsom van
500 gulden per stuk Kijk, dat
streelt me toch weer. Suus en de
plateelfabriek komen lekker voor
me op.

Bovendien wil ik niet geconfron-
teerd worden met het zenuwenge-
doe in een warenhuis. Ik zeg, als ze
je beeld naar beneden halen, gooien
ze je zelf te grabbel. Aan deze vorm
van beeldenstormerij dient onmid-
dellijk paal en perk te worden ge-
steld.

Ik zou nog wel door willen gaan
met m'n hart te luchten, maar ik
zie al weer dat m'n plaats in de
krant vol is.

Bedankt, vrienden, voor uw har-
telijke belangstelling.

Vandaag doet de rechter in Assen
uitspraak Sterkte Suus!

BARTJE.

bedoelingen van de Meeuwen. We-
derom was het Roodselaar, die Vis-
ser een droomkans gaf. Nu had de
blonde rechtsbinnen meer geluk:
zijn schot sloeg droog en hard in,
een fractie van een seconde eerder
dan de grijpgrage vingers van de
keeper er bij waren. Dat was 1-1.

Een Bank Castien op de rechter-
vleugel was hierover zo verheugd
en hij putte uit dit staaltje goed
voetbal zoveel inspiratie, dat hij —
het wordt eentonig — weer op een
aangegeven bal van Roodselaar op
z'n eentje langs de lijn dartelde als
in z'n beste jaren. Deze run werd
voor de Friezen noodlottig, want
Castien doelpuntte ontzettend hard.
Een meesterlijk vleugelschot, dat de
Meeuwen aan de leiding hielp. 2-1.

Na halftime bleef de strijd gelijk
opgaan. Zandvoortmeeuwen had de
smaak te pakken. Enkele kansen
gingen te loor, doordat Roodselaar
onjuist richtte of door „te ijverig"
rennen van Halderman!

De Heerenveeners hadden het be-
paald moeilijk tegen de vakkundig
verdedigende achterhoede vanZand-
voort. Maar toch kwam tien mi-
nuten voor het einde de overigens
verdiende gelijkmaker. De oude rot
in het vak, de Friese linksbuiten
Hofma, die eertijds tezamen met
Abe Lenstra triomfen vierde op de
linkervleugel, en het in deze tweede
helft A. Stokman (die zijn broer
had vervangen op de rechtsback-
plaats) uitermate lastig maakte,
gaf met een overrompelende solo-
actie keeper Grijmans het nakijken.
Het was 2-2 en daarbij bleef het.
De wedstrijd werd in een uitsteken-
de verstandhouding gespeeld. Het
was voor vele supporters een ver-
trouwde aanblik Siem Plooyer weer
langs de lijn te zien. Maar nu was
hij er als oefenmeester van Heeren-
veen!

Vooraf werd de ontmoeting Zand-
voortmeeuwen-veteranen tegen BI.
Wit-veteranen gespeeld. De „ouwe
jongens" van Kootje Bergman ble-
ken over de meeste spirit te be-
schikken. Zij wonnen met 4-2.

H.W.

Geen brand
Maandagavond werd de brandweer
gewaarschuwd dat in de nabijheid
van de manege een auto in brand
stond. Maar hoe de brandweer en
politie ook speurden in de omgeving
van de manege, van een brand was
niets te zien.

Vernieling engdiefstalj*
De kassiers van de stichting „Tou-
ring Zandvoort" kwamen zondag-
ochtend tot de ontdekking dat de
kassa's bij de ingang van het cir-
cuit voor een groot gedeelte waren
vernield. De deuren waren uit de
sponningen getrokken, ruitjes ge-
broken en de daken vernield. Ach-
ter de stenen tribune waren ook
van de toiletten enige ruiten inge-
gooid.

*
Van een melkhandelaar werden j.l.
zondag zes flessen melk ontvreemd.
Na een onderzoek door een agent
van politie werden drie Duitse jon-
gens aangehouden, die in de omge-
ving van de manege aan de Zand-
voortselaan kampeerden. Zij beken-
den en worden maandag als onge-
wenste vreemdelingen over de grens
gezet.

In de nacht van zondag op maan-
dag werd door de politie de 55-ja-
rige kok J.H.S. in een café aan het
Stationsplein aangehouden. De kok
wordt verdacht van een Duitse toe-
riste een portefeuille*-met een groot
bedrag aan geld te hebben ont-
vreemd.

*
Drie Engelse militairen werden
naar het politiebureau overgebracht
toen zij tijdens dronkenschap kleed-
jes van een café aan de Haltestraat
hadden weggenomen. Na de ont-
nuchtering werden zij aan hun com-
mandant overgeleverd.



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

Grote keuze PHILIPS draagbare radio's

«*•»».«.. * «.«*.»»SCHAUB LORENZ
BLAUPUNKT

In onze nieuwe showroom tonen wij U het allernieuwste -

WASMACHINaS
STOFZUIGERS

' CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN

j. KEUR
Electro-radio-teehnisch bureau
BURGEM.
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

Voordelig kopen
in een klassezaak

dat doet U bij

Slagerij
Burger

NATIONAAL en l MTS K NATIONAAL B6KROONP j

Vrijdags en zaterdags
extra voordelig per 750 gram

fgêbr'n
(BURGER!
| slagerijen |

750
gram

Fijne riblappen 3,38
Pracht osselappen ^2,68
Laxnsrollade 2,48
Braadworst of saucijzen 2,48
Lamscarbonaden 2,10

100 gr. cervelaatworst
100 gr. ham samen.. 79 Ct
100 gr. pekelvlees
100 gr. lever, samen 85 Ct

Vlug klaar en heel lekker
Biefstuk tartaar 350 gr. 1,36
Fricadellen per stuk 0,45

Heerlijk bij sla en
jonge groenten:
Doorr. varkenslappen

500 gram 1,19

Enorme sortering
heerlijke

zomervleeswaren
(beslist houdbaar) o.a.:
Rauwe ham 100 gr. 0,89
Rauwe rib 100 gr. 0,65
Bacon 100 gr. 0,79
Ontbijtspek .... 100 gr. 0,48

150 gram 0,59
Gek. tong 100 gr. 0,89
Berliner 100 gr. 0,48
Jachtworst met knoflook

100 gr. 0,48
Salami met knoflook

100 gr. 0,89
Cervelaatworst .. 100 gr. 0,48
Boerenworst (echte)

100 gr. 0,59
enz. enz.

woensdags
en donderdags

500 gram gehakt' h.o.h. 1,10
100 gr. pork
100 gr. Saks. samen 49 Ct

Koopt in een Klassesaak, dus bij

Gebr. Burger's slagerijen
HAARLEM - AMSTHRDAM

ZANDVOORT, _HALTHSTRAAT S, TELEFOON 9904

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

ADVERTEERT

in de
ZANDVOORTSE COURANT

Een stofzuiger om trots op
te aljn:

Excelsior
stofzuiger

Nieuw model, prima zulg-
kracht ƒ 145 of ƒ 3 p.w.

Televisie Radio Specialist

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 1, tel. 2534

HET BLIJKT STEEDS WEEK:

Het Wonder van Zandvoort
is toch goedkoper

in luxe en huishoudelijke artikelen,
speelgoederen, Sola-artikelen, bala-
tum, Edy wasmachine's, Bondor le-
dikanten.

Luxaflex aluminium
Jalouzieën

in 16 kleuren, in iedere maat te
leveren. Vraagt U eens prijs?

LIEBHERR KOELKASTEN
110 liter, m. kompressor ƒ 666

SWALUESTRAAT 9 - Telef. 2418

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Zijlweg 63, Haarlem, tel. 15H1
Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver-
zorging van begrafenissen, cre-
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
•Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

H O L I D A Y
Auto's zonder chauffeur
Ultsl. model 1957 en 1D58 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Ktpitan,
Fords Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10484

Nog O dagen
O P R U I M I N G

KORTmet extra koopjes bij

Prachtige zuiver wollen

DOUBLÉ FACE DEKENS

Eigen merk 44,55 33,30

Een partij-aanbieding

PRIMA GEWATT. DEKENS

16,88 12,38

MODERNE BLOKDEKENS

Leuke frisse kleuren.

Opmerkelijk goedkoop 17,05 13,90

10% en 15% korting
Zuiver wollen Dekens

10% korting op:
KINDERDEKENS •
MATRASSEN
MEUBELSTOFFEN
GEWATT. SPREIEN
PLAIDS
MACH. SMYRNA TAFELKLEDEN

Prachtige partij onopgemaakte

LAKENS EN SLOPEN
(z.g.n. paploos). Blijven na vele
malen wassen even mooi, soepel,
prettig en NU EXTRA GOEDKOOP

150x235 6,98

SLOPEN 2S08

NU KOOPT U EEN ELEGANTE ZOMER- OF EEN HEERLIJK
WARME WINTERPEIGNOIR. EXTRA VOORDELIG.
ALLE PEIGNOIRS ZEER STERK IN PRIJS VERLAAGD

COLLECTIE 1958

J. Th. KORT
Zandvoort - Grote Krocht - Tel. 2666

Haarlem
Heemstede
IJmuiden

Erkende
AUTORIJSCHOOL „ZANDVOORT"

Autorijles
Verhuur van Opeis Rekord
zonder chauffeur ,

THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116.
Ook genegtn de rietmatten
rakkundig te plaatsen.

bestel tijdig
uw schoolboeken

„esvé" grote krocht 17

I. J. Knotter
Haltestraat 37, telef. 2891
Uw adres voor alle soor-
ten

Sluis' vogelzaden
<sn kippenvoer

Ook voor irwT hond
Krachtvoer, terriervoer,
Puppyfood, mergpijpjes,
Donatin, Hamstervoer,
enz. enz.

Laat uw hond door een
erk. trimmer PLUKKEN
of SCHEREN. Spec. aan-
bev. door h.h. dierenartsen.
Ook aan huis te ontbieden.
G, WALMAN, KI. Hout-
straat 34, Haarlem, tele-
fooh 02500-14303.

DALMAS
nieuwe
hechtpleister

elastisch * waterdicht
IMPORTEUR: N.V. FERIE HEDDES
Groningen * Zandvoort
05900-29337 02507-2607

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

Mah. ronde tafel 25,—
Frans
halfmaantafeltje 27,50
Hout gestoken console

6,50
Gr. ovale spiegel 15,—
Eiken klaptafel -.. 37,50
Antieke koekplankjes

v.a. 2,—
, Jeanne C. Doorman

„Eigen sfeer"
Kunst, antiek, curiosa
Kleine Houtstraat 113
Haarlem, telef. 11S18

HEEFT U IETS OP TE
RUIMEN?? Wy kopen allf
soorten meubelen en inboe-
del». Overal te ontbieden.
P. Waterdrinker. telef. 2164

Gertenbachs Drukkerij
verzorgt al uw

FAMILIE
DRUKWERK

als:

Geboortekaartjes
Verlovingskaartjes
Ondertrouwcirculaires
Visitekaartjes
Rouwcirculaires
Dankbetuigingskaarten

Achterweg l
telefoon 2135

CHEMISCH REINIGEN

Colbert costuum vanaf f 4.95
Mantel costuum „ f 4.95
Mantel ...... { 4.95
Japon . .- ..... f 385
Pantalon ..... f 2.10
R o k . . . . . . . J 2.10

roces
br*cht

g«h»~ld

f 3.96
f 3.96
f 3.96
» 3.08
f 1 .68
f 1.68

20 ° KORTING
op s t o o m g o e d e r e n mits g e b r a c h t en

gehaald van onderstaande adressen :

Lorentzplem 25
Soendaplein 37
Kerkstraat 26
Zeestraat 68
Venetstraat 1

Haarlem
Haarlem

Zand voort
Beverwijk
Uitgeest

Tel. 12478
T .I. 14333
iel. 2653
Tel. 4724

Chem. Wasserij en Ververij „KEYSER'

Autorijschool „Laurens"
leidt U op in zo vlug mogelijke tijd. Les ƒ 6,- per uu

Aanmelden: Zandvoortselaan 2
Telefoon 3556

van84vooi

86 o**-

5ff

witte taart
^^

AGfrR SCHIJFJES
<rocrt: 6i/ c/e ffiseiHSiaaiJueASüaHiBaaHî HHKAiiMH

Bassefaiïysf eoog/: W
PlUWtért 70/30 25Oy: 49
/^w/> A^r^J+^c* föOo/ 9Q

öooyr 7.29
^ _^ _ __ QOQof. 3&

öerooktSfiek 5000- 69
/ , '* . ,y. / _ T jg

? /oo
fc^ucwiens ttfer&&& &&%ctfi&j*teti<. <&£ 55

Uw kassabon

voor Uw winstaandeel !
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administratie:
Achterweg l
Telefoon" 2135
Giro 522344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

D VOO
voor ZANDVOORT?' BHNTVEI/D en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135
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Motoren voor en auto's na
Gecombineerde race op jubilerend circuit

Ongeveer 25.000 circuitbezoekers hebben zondagmiddag de door de KN
MV en de KNAC georganiseerde motor- en autoraces vanaf de tri-
bune en de duintoppen gevolgd.

Het circuit bestaat deze zomer 10
jaar en dat feit is j.I. zondag dan
ook gevierd.

Voor het begin van de autoraces
werd een gedenkplaat onthuld en
knipte mevrouw Van Alphen-v, d.
Valk echtgenote van de oud-burge-
meester van Zandvoort een lint door
om de renners voor de volgende tien
jaar ruim baan te geven.

De „kleintjes" hadden deze voor
het circuit feestelijke dag mogen
openen. De 50 cc-motoren, die door
hun snelheid imponeerden, maar bo-
venal ook lawaai maakten, want ver
voordat zij 't bos uitsnelden om
het rechte stuk langs de pits te ne-
men kondigden zij zich reeds aan.

Koeveringe nam onmiddellijk de
leiding. Hij werd echter door de
Rotterdammer v. Exel op een NSXJ
in de voorlaatste ronde gepasseerd.
De snelste ronde werd in 2 min.
57.7 gereden hetgeen neerkomt op
een gemiddelde snelheid van 84,945
km per uur.

Zes en twintig man kwamen in de
125 cc klasse aan de start. Huberts
nam in het begin de kop, maar
moest zijn plaats in de vijfde ron-
de afstaan aan Steutel. Opmerkelijk
was de prestatie van Rob Simons,
die van de 14e tot de 5e plaats wist
op te klimmen. De snelste ronde
kwam op naam van Steutel te
staan met 109.700 km.

Boeiend waren de gecombineerde
250 en 350 cc klassen. Robbe kwam
hier uitstekend voor de dag. Hij
nam de leiding maar moest tenslot-
te voor de zwaardere motoren bui-
gen.'Hij werd in- zijn -klasse- over-
tuigd winnaar. Van der Sluis en
Cordang reden zeer snel; aan de
spanning kwam echter een einde
door een onfortuinlijke val van Van
der Sluis, die bij de Hunzerug de
bocht tekort nam en ongeveer twin-
tig meter over het baanvak werd
gesleurd. De' coureur stond op en
liep zonder een schrammetje naar
de pits.

Peeperkorn nam bij de halve li-
ters in de tweede ronde de leiding.
Hij werd korte tijd belaagd door de
Zaandammer Grammer, maar won
tenslotte onbedreigd. Van der Sluis
die zich door zijn val in de vorige
race niet had laten ontmoedigen,
eindigde op de derde plaats.

Bij de eerste autorace kwamen 11
wagens aan- de starat. Deze werd
door v. Zalinge met een D.K.W. ge-
makkelijk gewonnen. Na deze toe-
ristenklasse, waarbij weinig viel te
beleven, verschenen de vaderlandse
cracks op de baan. Hans Tak met
een Mercedes was favoriet. Hij nam
op fraaie wijze de kop, maar werd
op het "wiel gevolgd door een vijf-
tal coureurs, die vlak achter hem
bleven en van geen wijken wisten.
Tak won steeds op het rechte eind,
maar met zijn grote wagen moest
hij in de bochten iets inhouden.
Hierdoor wist Slotemaker met een
Jaguar zijn kleine achterstand in te
lopen. Vier wagens met een tijds-
verschil van slechts twee seconden
vochten letterlijk om de leiding met
een gemiddelde snelheid van onge-
veer 120 km. In de Tarzanbocht
werd Hans Tak gepasseerd door
Bob Slotemaker. Met vijftig meter
verschil werd hij winnaar met Tak
op de tweede, Bouwmeester op de
derde en Vetter op de vierde plaats.

Na deze spannende wedstrijd nam
in de derde race „buiten mededin-'
ging" Slotemaker met een Cooper
deel. Dit kleine wendbare wagentje
bleef alle grote wagens voor en reed
met een gemiddelde snelheid van
130 km over het baanvak.

De strijd van Poll, Tak en Dooyes
kwam hierdoor een beetje in de ver-
drukking. Door pech moest Dooyes
de strijd opgeven, evenals Van Za-
linge (De laatste door benzinege-
brek ).
Tak werd winnaar, hoewel de Coo-
per van Slotemaker als eerste over
de eindstreep ging.

Even voor 6 uur werden de wed-
strijden besloten met een race voor
de twaalf best geklasseerdcn uit de
tweede race. Hans Tak kwam op-
nieuw met Slotemaker in duel. Na-
dat Slotemaker in dé zevende ronde
achter de pits verdween kwam aan
alle spanning een einde.
De uitslagen waren:
Motoren 50 cc: 1. A. van Exel, Rot-
terdam, op N.S.U., gemiddelde van
81,5 km per uur, tevens de snelste
ronde met een gemiddelde van

84,945 km; 2. C.Koeveringe, Bunnik,
op Itom; 3. D. van Dalen, Atnster-
dam, op N.S.U.; 4. T. H. Gankema,
Muntendam, op Typhoon; 5. H. W.
Middel, Stadskanaal, op N.S.U.

125 cc: H. M. Steutel, Amster-
dam, op M.V. Augusta, gemiddelde
van 104,97 km, tevens de snelste
ronde met een gemiddelde van 109,7
km.; 2. J. T. Huberts, Den Haag,
op Eysink; 3. J. H. J. Welp sr., Rijs-
wijk, op N.S.U.; 4. J. J. van Veen,
Zwolle, op Grefa; 5. R. L. Simons,
Rijswijk, op Mondial.

250 cc: 1. C. J. Robbe, Den Haag,
op N.S.U., gemiddelde, van 116,652
km, tevens de snelste ronde met een
"gemiddelde van 119,110 km; 2. op
een ronde C. H. Holzmann, Amster-
dam, op Guzzi.

350 cc: 1. P. M. A. Cordang, op
Velocette, gem. van 122,126 km; 2.
J. T. Huberts, Den Haag, op N.S.U.
3. G. Kuiters, Den Haag, op B.S.A.
4. J. Korver, Alkmaar op B.S.A.
5. G. Westerduin, Amsterdam, op
Velocette.

500 cc: 1. P. J. M. Peeperkorn,
Heemstede, op Norton, gemiddelde
van 120,573 km, tevens de snelste
ronde met een gem. van 123,424
km: 2. J. Grammer, Zaandam, op
Triumph; 3. J. v.d. Sluis, Amster-
dam, op A.J.S.; 4. H. A. M. • Van
Marie, TJitgeest, op Northon; 5. W.
H. Boekhout, Bunnik, op Matchless.

Auto's. Toerwagens tot 1600 cc:
1. H. van Zalinge, DKW, 900 cc,
gem. 109,620 km per uur; 2. M.
Huisman, Volvo, 1580 cc; 3. M. L.
Jonker, D.K.W., 896 cc; 4. Ph. Kun-
ne, Riley, 1489 cc; 5. „Willem Leo-
nard, D.K.W., 876 cc. Snelste ronde
voor Huisman, Volvo, met gemiddel-
de van 111,318 km.

Rensportwagens. 1. H. Tak, Fer-
rari, gemiddelde van 130,239 km/u.;
2. Poll, Porsch; 3. Hezemans, Por-
sche. Snelste ronde voor Dooyes,
Hirondelle, met gem. van 133,700.

Sportwagens. 1. A. R. Slotema-
ker, Jaguar, gem. 120 km p.u., te-
vens snelste ronde met een gemid-
delde van 124,339 km; 2. H. Tak,

Zee was zondag gevaarlijk
De zee was zondag erg verraderlijk.
Verschillende strandbezoekers gin-
gen ondanks de'vele waarschuwin-
gen toch zwemmen of baden.

's Morgens kon een 55-jarige
Haarlemmer, die op het zuidelijke
strand in nood kwam, nog juist op
tijd in bewusteloze toestand door
een badgast uit het water gehaald
worden. Een Engelse arts en dokter
Van Es verleenden de eerste hulp,
geassisteerd, door leden van de
Zandvoortse reddingsbrigade. Met
een ambulance werd de man naar
het Grote Gasthuis in Haarlem over-
gebracht.

Drie leden van de Z.R.B, waren
korte tijd later juist op tijd om
een 12-jarig Duits meisje met haar
moeder uit het water te halen.
Even vóór de reddingspost „Ernst
Brokmeier" stapten de beide baad-
sters van de eerste bank in 't diepe
zwin en verloren de grond onder
hun voeten. In de reddingspost wer-
den de vrouwen weer op verhaal
gebracht.

Korte tijd later werd een meisje,
dat in groot gevaar verkeerde, door
omstanders uit het water gehaald,
's Middags om vier uur werd de
hulp van leden van de Z.R.B, inge-
roepen voor een 20-jarig Duits
meisje en haar moeder, die door de
golfslag waren weggedreven. Het
meisje werd bewusteloos uit 't wa-
ter gehaald en haar toestand liet
zich in het begin ernstig aanzien.
In een consumptietent werd de eer-
ste hulp verleend.

Vijftien maal botsing
In het afgelopen weekend werden
vijftien verkeersongevallen gecon-
stateerd.
Op het rijwielpad van de Boulevard
de Favauge werd een Belgische ka-
pelaan uit Deurne door een 20-jari-
ge Duitse bromfietser aangereden.
Met een hersenschudding en hoofd-
wonden werd de geestelijke naar de
Mariastichting in Haarlem overge-
bracht.

Mercedes; 3. A. Bouwmeester, M.G.
A; 4. J. Vetter, M.G. A; 5. F. G.
de Vogel, Porsche; 6. „Paco", Alfa
Romeo.

Finale sportwagens. 1. H. Tak,
Mercedes, gem. 123,222 km, tevens
snelste ronde met gem. van 126 km;
2. Vetter, M.G. A; 3. Bouwmeester,
M.G. A.

J.G.B.

Voetbal tegen Fries elftal
Zandvoortmeeuwen-Heerenveen (2-2)

was een aantrekkelijke wedstrijd

In een aardig gespeelde voetbalwedstrijd tussen Zandvoortmeeuwen en
de Friese club Heerenveen wisten onze plaatsgenoten zondagavond j.I.
door enthousiast spel hun ongetwijfeld sterkere tegenstanders een pun-
tenverdeling af te dwingen. Als Zandvoortmeeuwen met hetzelfde
vuur van leer trekt in de komende competitie, zal er menige overwin-
ning in de wacht worden gesleept. Ware het niet dat keeper Grijmans
een min of meer ongelukkige avond had, dan hadden de stugge Friezen
in het Zandvoortse duinzand gebeten!
Deze beeldspraak doet intussen niets af van de uitstekende conditie van
het speelveld. Een complimentje voor de mannen van publieke werken!

De eerste helft van de ontmoeting
kenmerkte zich door een vrij groot
veldoverwicht van de bezoekers, die
vooralsnog geen geluk hadden met
hun schoten. De actieve linkervleu-
gel van de Friezen vormde echter
een voortdurende bedreiging voor de
Zandvoort-veste, waar Grijmans
goede en zwakke momenten afwis-
selde. De verdediging (A. Koning,
B. Water, G. Kerkman, J. Zwem-
mer en C. Stokman) had handen
vol werk en zij deed dit bekwaam.
Toch kon zij niet verhinderen dat
na ongeveer 20 minuten de links-
binnen van Heerenveen een uiter-
mate snelle „wandeling" van de
middenlijn af besloot met een ver
schot, waarop keeper Grijmans
zich lelijk verkeek. (0-1).

Even daarna kopte Kerkman een
bal uit de doelmond, nadat Grij-
mans uit positie gespeeld was dooi
een charge van de lichtvoetige
rechtbinnen, die in snelheid niets
onderdeed voor de Zandvoortse
linksbuiten G. Halderman. Deze
laatste speler heeft soms de ge-
woonte zichzelf en de bal voorbij te
sprinten. Hij zorgt evenwel ook dik-
wijls voor benauwde ogenblikken in
een verdediging, die geen vat op
hem kan krijgen. Een als voorzet
becloeld schot van zijn voet „schroei-
de" de deklat en werd daarna een
prooi van de ijverige linksback, die
de bal kon wegwerken.

De niet bepaald snelle, maar nog
altijd onberekenbare Roodselaar
leidde 't langzaamaan groeiend ver-
zet van de Zandvoorters tegen de
Friese heerschappij op tactische
wijze. Telkens wist hij openingen,
die er eigenlijk niet waren (!) te
forceren en uit een juweel van een
pass, die hij Jan Visser op de schoen
legde, „lepelde" de laatste de bal
op de lat! Het werd ernst met de

w.ii
Ik word (slecht) nagemaakt

Bah, wat een wereld, vrienden. Als beeldje is men gaan kopieëren. Of
zwendelaars ook van leer trekken, liever: men heeft 't akelig slecht
is niets hen heilig meer. Ik heb op proberen na te maken. Het móést
zo'n verschrikkelijke manier de p.... wel uitdraaien op 'n vreselijke mis-
in, dat het me moeite kost m'n
schrijfmachine niet in diggelen te

lukking. (Wat Suus kan kan Suus
alleen, zeg ik maar). Dit lelijke

trappen. Stelt U zich eens voor hoe eendje, c.q. beelcije stelde mij ook
"U er aan toe zou zijn, wanneer U voor met het gleuf je in m'n linker-
merkte dat men lelijke beeltenissen oogje, kuiltje in kin, maar — en nu
van U in omloop brengt. U moet er komt het — met acht knoopjes (in-
de kranten van zaterdag j.I. maar plaats van zes) aan mijn broekje
eens op naslaan om te lezen hoe en o, mijn vrienden, met wan-
het hele land in rep en roer is van
de „pseudo-Bartje", zoals de Volks-
krant o.a. schrijft. Het is een onver-
geeflijke nonchalance van de ver-
antwoordelijke overheid dat men
niet heeft kunnen verhinderen dat
er zulke knullige beeldjes van mij
aan de markt worden gebracht.

Ik wil U deze afschuwelijke af-
faire even uitleggen.
Kijk eens, een Amsterdamse beeld-
houwster, Suus Berkhout, heeft een
heel aardig beeldje van mij ge-
maakt. Uiteraard van mij toen ik
nog een klein jochie was. Ik had
een gleuf je in mijn linkeroogje, een
kuiltje in m'n kin, zes knoopjes aan
mijn broekje en grappige mollige
beentjes. Suus had alles bijzonder
mooi in 't vat gegoten, zodat er een
fraai beeldje was ontstaan. Zeker,
het mocht een kunstwerkje ge-
noemd worden. En daarom werd het
alleen in kunstsaken verkocht
(Houdt hier even uw adem in,
vrienden, als U die nog hebt). Nog-
maals: ik werd verkocht in kunst-
zaken. Voor zes gulden en drie
kwartjes. U zult zeggen: dat is niet
bepaald een uitgaaf, die men voor
een kunstwerk gewend is te doen.
Dat is volkomen waar, maar ik
moet U zeggen dat 't maar een
klein beeldje was, hoor.

En nu dit: Ik weet niet wie er
achter zitten (ik heb wel een ver-
moeden) en 't kan me niet eens veel
schelen, maar dit uitzonderlijk mooie onthulling van valse Bartje....

staltige beentjes! Helemaal niet die
harten-brekende stappertjes, waar-
mede Suus mij had begiftigd (en
die ik ook heb eh had) maar
met onooglijke, dunne, vormloze ra-
chitisbeentjes. Ik heb mij mét Suus
en de plateelfabriek, die de echte
en mooie beeldjes maakt, verschrik-
kelijk opgewonden. En daar is alle
reden voor. Want dit wanprodukt
van slechte smaak kost vier gulden
en 95 cent Ze hadden me dus
goedkopjer gemaakt. En weet U
waarom? Om de gelegenheid te
hebben mij, mijn beeldje dan, in wa-
renhuizen te koop aan te bieden. De
raadsman van de namakers zei dan
ook dat de valse Bartje uit nood
was geboren Hemel, ^wat een
inzicht, vrienden Moet je daar een
meesterstitel voor hebben gekregen
om zo'n uitspraak te doen?

Ik sta helemaal aan de kant van
Suus en de plateelfabriek. Niet, om-
dat ik 't zo hoog in m'n bol zou
hebben, maar ik wil niet voor nog
geen vijf gulden verkocht worden,
als ik ƒ 6,75 waard ben. Zou U dat
willen ?
't Meest ergert mij echter dat ama-
teuristische gepruts met de weer-
gave van mijn beentjes. Niemand
kan ongestraft mijn benen beledi-
gen. En ergens vind ik 't prachtig
dat ze de schurken gaan aanpak-
ken: toe maar, een dwangsom van
500 gulden per stuk Kijk, dat
streelt me toch weer. Suus en de
plateelfabriek komen lekker voor
me op.

Bovendien wil ik niet geconfron-
teerd worden met het zenuwenge-
doe in een warenhuis. Ik zeg, als ze
je beeld naar beneden halen, gooien
ze je zelf te grabbel. Aan deze vorm
van beeldenstormerij dient onmid-
dellijk paal en perk te worden ge-
steld.

Ik zou nog wel door willen gaan
met m'n hart te luchten, maar ik
zie al weer dat m'n plaats in de
krant vol is.

Bedankt, vrienden, voor uw har-
telijke belangstelling.

Vandaag doet de rechter in Assen
uitspraak Sterkte Suus!

BARTJE.

bedoelingen van de Meeuwen. We-
derom was het Roodselaar, die Vis-
ser een droomkans gaf. Nu had de
blonde rechtsbinnen meer geluk:
zijn schot sloeg droog en hard in,
een fractie van een seconde eerder
dan de grijpgrage vingers van de
keeper er bij waren. Dat was 1-1.

Een Bank Castien op de rechter-
vleugel was hierover zo verheugd
en hij putte uit dit staaltje goed
voetbal zoveel inspiratie, dat hij —
het wordt eentonig — weer op een
aangegeven bal van Roodselaar op
z'n eentje langs de lijn dartelde als
in z'n beste jaren. Deze run werd
voor de Friezen noodlottig, want
Castien doelpuntte ontzettend hard.
Een meesterlijk vleugelschot, dat de
Meeuwen aan de leiding hielp. 2-1.

Na halftime bleef de strijd gelijk
opgaan. Zandvoortmeeuwen had de
smaak te pakken. Enkele kansen
gingen te loor, doordat Roodselaar
onjuist richtte of door „te ijverig"
rennen van Halderman!

De Heerenveeners hadden het be-
paald moeilijk tegen de vakkundig
verdedigende achterhoede vanZand-
voort. Maar toch kwam tien mi-
nuten voor het einde de overigens
verdiende gelijkmaker. De oude rot
in het vak, de Friese linksbuiten
Hof ma, die eertijds tezamen met
Abe Lenstra triomfen vierde op de
linkervleugel, en het in deze tweede
helft A. Stokman (die zijn broer
had vervangen op de rechtsback-
plaats) uitermate lastig maakte,
gaf met een overrompelende solo-
actie keeper Grijmans het nakijken.
Het was 2-2 en daarbij bleef het.
De wedstrijd werd in een uitsteken-
de verstandhouding gespeeld. Het
was voor vele supporters een ver-
trouwde aanblik Siem Plooyer weer
langs de lijn te zien. Maar nu was
hij er als oefenmeester van Heeren-
veen!

Vooraf werd de ontmoeting Zand-
voortmeeuwen-veteranen tegen BI.
Wit-veteranen gespeeld. De „ouwe
jongens" van Kootje Bergman ble-
ken over de meeste spirit te be-
schikken. Zij wonnen met 4-2.

H.W.

Geen brand
Maandagavond werd de brandweer
gewaarschuwd dat in de nabijheid
van de manege een auto in brand
stond. Maar hoe de brandweer en
politie ook speurden in de omgeving
van de manege, van een brand was
niets te zien.

Vernieling engdiefstal)*
De kassiers van de stichting „Tou-
ring Zandvoort" kwamen zondag-
ochtend tot de ontdekking dat de
kassa's bij de ingang van het cir-
cuit voor een groot gedeelte waren
vernield. De deuren waren uit de
sponningen getrokken, ruitjes ge-
broken en de daken vernield. Ach-
ter de stenen tribune waren ook
van de toiletten enige ruiten inge-
gooid.

*
Van een melkhandelaar werden j.I.
zondag zes flessen melk ontvreemd.
Na een onderzoek door een agent
van politie werden drie Duitse jon-
gens aangehouden, die in de omge-
ving van de manege aan de Zand-
voortselaan kampeerden. Zij beken-
den en worden maandag als onge-
wenste vreemdelingen over de grens
gezet.

*
In de nacht van zondag op maan-
dag werd door de politie de 55-ja-
rige kok J.H.S. in een café aan het
Stationsplein aangehouden. De kok
wordt verdacht van een Duitse toe<
riste een portefeuille^1 met een groot
bedrag aan geld te hebben ont-
vreemd.

*
Drie Engelse militairen werden
naar het politiebureau overgebracht
toen zij tijdens dronkenschap kleed-
jes van een café aan de Haltestraat
hadden weggenomen. Na de ont-
nuchtering werden zij aan hun com-
mandant overgeleverd.



Alle voorUomende reparaties worden vakkundig uitgevoerd.Binnenkort opening van een modern ingericht
Schoenreparatiebedrijf van A. C. Barkmeijer, Tolweg 24
Onder Rijkstoezicht gediplomeerd schoenhersteller Telefoon voorlopig 3601

Knellende schoenen ? Wij
maken se goed passend met
ons vergrotingsapparaat.
Zo nodig afgehaald en be-
sorgd.

FAMILIEBERICHTEN

Heden ging van ons heen, on-
ze lieve man, vader, behuwd-
en grootvader

STINUS VAN DER LEIDE
op de leeftijd van 69 jaar.
Zandvoort:

G. van der Leide-Hart
Kent, Conn. U.S.A.:

M. K. Ewald-v.d. Leide
L. H. Bwald
Claire

Zandvoort, 3 augustus 1958
Herman Heijermansweg 53

Liever geen bezoek
De teraardebestelling zal plaats
vinden op donderdag 7 aug.
n.m. 2.30 uur op de algemene
begraafplaats te Zandvoort.
Vertrek vanaf aula „Het huis
in de duinen" tegen 2.10 uur.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Spreekuur burgemeester
De burgemeester zal op woensdag 6
en 13 augustus 1958 geen spreek-
uur houden.

Stofzuigers
HOLLAND ELECTRO
EXCELSIOR
En vele andere
Ie klas merken.

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

Tweemaal zoveel gespaard
Aan het postkantoor te Zandvoort
werd gedurende de maand puli '58
ingelegd een bedrag van ƒ188.447,27
en terugbetaald ƒ 89.925,19.

Duivensport
De p.v. „Pleines" hield een wed-
vlucht vanaf St. Ghislain, afstand
223 km. Gelost om 7.45 uur, arri-
veerde de eerste duif om 10.49 uur.
Th. v.d. Meulen l, 4, 5, 6, 7,10,11,19
R. Engelander 2, 3, 12, 13, 15, 20
J. de Leeuw 8, 9
G. Driehuizen 14, 21
J. B. Koper 16
A. H. Daane 17
K. Driehuizen 18.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
3100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2263, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosfc Raadhuisplein.
2845 Gemeente Secretarie
2069 Begrafenis- en cw-matie-.onder-

neming J. de Roode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Tiiorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3346 Hoboplex, Stationsplein 13-15,
Hout, fooard, triplex

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
•bacns Drukkery, Achterweg 1.

Wijzers voor kampeerders
De eerste A.N.W.B-aanduidings-
borden kampeer- en caravanterrei-
nen zijn thans in ons land geplaatst.
Van dit internationaal vastgestelde
bord, dat vermoedelijk in 't najaar
in de Conventie van Genève zal
worden opgenomen, heeft Rotter-
dam de primeur.

Vijf borden met verwijzingen
naar het gemeentelijk kampeerter-
rein aan de Kanaalweg zijn thans
op verschillende punten in de stad
aangebracht. Zo zijn er twee ge-
plaatst aan het verkeersplein aan
de zuidzijde van de Blijdorpbrug in
de verbinding Den Haag-Dordrecht,
twee aan de samenkomst van de
Stadhoudersweg en de Statenweg in
dezelfde verbinding en één op het
kruispunt Vroeselaan-Kanaalweg,
nabij het gemeentelijk kampeerter-
rein.

Het zijn borden, die in zwart een
gestileerde afbeelding van een tent
en een caravan vertonen op een wit
fond met blauwe rand.

De A.N.W.B. heeft enige tijd ge-
leden de minister van Verkeer en
waterstaat verzocht vergunning te
willen verlenen voor het plaatsen
van deze „kampeerwijzers" langs
de grote wegen, daar de behoefte
aan een goede, uniforme aanduiding
van kampeer- en caravantevreincn,
welke zich reeds jaren deed gevoe-
len, door de enorme groei van het
aantal — veelal ook buitenlandse
— kampeerders dringender is ge-
worden dan ooit. Vele beschikbare
kampeerterreinen zijn immers moei-
lijk te vinden en een goede aandui-
ding er van moet dan ook, zo meent
de Bond, toeristisch van het grooc-
ste belang worden geacht.

Nu de ministeriële goedkeuring
inmiddels is verleend, is de A.N.W.

Daar kunt u keen
Monopole

Dinsdag 5 augustus, f en 9.15 uur:
film „Désirée"

t
Woensdag G augustus, 7 en 9.15 u.:

film „De grote Caruso".

Donderdag 1 aug., r en 9.15 uur:
film „High Noon".

Vrijdag l t.m. donderdag 7 :aug.,
2.30 uur (alleen bij slecht weer):
film „Vadertje Langbeen".

Hotel Bouwes
Dagelijks 8 uur: het 'Italiaanse or-

kest Stelio.
matinee.

B. dan ook met het plaatsen van
deze borden begonnen. In het gehele
land zullen er langs de-grote wegen
voorlopig enige honderden komen.

Europazegels 1958
Evenals in het jaar 1956 hebben de
landen van de Europese Gemeen-
schap voor kolen en staal besloten
dat de Europazegels voor 1958 in
alle zes landen dezelfde voorstel-
ling zullen dragen, vertolkend de
gedachte: „De Europese postvereni-
ging in dienst van de -Europese ge-
dachte".

De zegel geeft als voorstelling de
letter E met daarop een duif als
postaal symbool, uitgespaard in een
effen fond. Binnen 't wit van dit ze-
gelbeeld zijn 'de figuren van de E
en de duif door middel van een lijn
in andere kleur herhaald.

Deze zegels in de waarden 12 en
30 cent, zijn uitgevoerd in "twee
kleuren. De 12. centzegel heeft een
scharlakenrood fond en blauwe lijn
en de 30 centzegel een blauw fond
en rode lijn.

De zegels zullen aan alle postin-
richtingen verkrijgbaar zijn van 13
september t/m 12 november 1958.
Voor frankering blijven zij geldig
tot 31 december 1959.

Wegenwacht briefwisseling
Hoewel de A.N.W.B.-wegenwachten
als het ware vergroeid zijn met de
vaste route die zij berijden, gebeurt
't wel eens dat zij tijdens de dienst,
in verband met de hulpverlening,
hun route moeten verlaten.

Het is sinds lang de gewoonte dat
zij dan op het punt waar zij de
route verlaten een gele vlag plaat-
sen, die voor de WW-leden het te-
ken is: „Hier verliet ik de route en
hier kom ik terug".

Een weggebruiker die 'wegen-
wachthulp nodig had wist dan ech-
ter niet hoe lang de wegenwacht
zou wegblijven, zodat hij voor de
vraag stond of hij op diens terug-
keer zou wachten.

Deze moeilijkheid is thans op een-
voudige en doeltreffende wijze op-
gelost: de -gele wegenwachtvlag is
nu voorzien van een plastic vakje,
dat als „brievenbus" -dienst doet.
ledere wegenwacht heeft een boekje
met gedrukte kaartjes, die in het
plastic vakje passen. Verlaat de we-
genwacht zijn route, dan vult hij op
zo'n kaartje de reden van zijn ver-
trek en de vermoedelijke tijd van
zijn terugkeer in.

Op de achterzijde van het kaartje
kan het W.W.-lid dat hulp nodig
heeft, op zijn beurt een mededeling,
bestemd voor de wegenwacht, schrij-
ven.

HUUROVERNAME aangb.
v. luxe 3 k.-flat te A'dam,
parterre m. c.v., douche,
garage, kamers 5x4, vrij
uitzicht. Vest. verg. gegar.
Huur ƒ 158 + ƒ 30 v. gar.
+ƒ 2800 voor c.v. aanl. Te-
lefoon A'dam 130940 en br.
nr. 5901 bur. Zandv. Crt.

Gevr. v. 15—eind aug.
GEMEUB. KAMERS

v. gez. m. 2 kind. Uiterste
huurpr. ƒ 75 p.w. Br. nr.
5902 bur. Z. Crt.

Te huur gevr. GED. VAN
HUIS d. jong echtp. met l
kind. Br. 5904 bur. Z.Crt.

Te koop: OLIESTOOK-
KACHEL Vroling 30;
STAPELLEDIKANT.
Telefoon 2760.

Ter overn. enig MEUBI-
LAIR. Te bevr. Tolweg 2,
telefoon 2160.

WERKSTER b. z. a. voor
elke morg. Br. 5903 Z.Crt.

bestel tijdig
uw schoolboeken

„esvé" grote krocht 1Z

Abonneert U op de
Zandvoortse Courant

Administratie:
Achterweg l, telefoon 2135

reclame
Bij aankoop van J5.— De Gruyter-artikelen

2 pakjes ananaspudding
of vruchtenpudding

voor halve prijs
Ananaspudding pakje 32 cent

Vruchtenpudding . . . . pakje 25 cent
e

Profiteer ook van de
roomcaramel-recSame
.geldig tot en met 12 aug. 1958

de Gruyf er
DE KOFFIE-EN THEEZAAK

Sprookje uit Java
Verhaal voor de jeugd

Lang geleden woonde op Java een oude vorst, die twee zoons had.
Deze liet hij op een dag bij zich komen en legde hun uit, dat 't rijk

te klein was om. tussen hen te verdelen. Nu had hij reeds moeite ge-
had het land .te verdedigen tegen zijn hebzuchtige naburen; ^ter wille
van het volk moest het land dus onder één koning blijven. En dat
moest natuurlijk de oudste zoon zijn.

De beide prinsen bogen voor hun
vader en wilden heengaan, maar de
koning hield de jongste tegen.

„Mijn zoon," zei hij toen zij
alleen waren. „Jou wil ik toch ook
iets geven, dat grote waarde heeft.
Zie, deze poesaka kris is al sinds
vele, vele geslachten in onze fami-
lie geweest, men zegt dat ze geluk
brengt aan de drager. Die wil ik. je
geven, met het kleine buitenverblijf
bij de grens, in het gebergte, waar
je als kind zo vaak gespeeld hebt.

Neem nu deze kris en ga de we-
reld in. Je arm is sterk en je ver-
stand is helder, verover voor jezelf
een koninkrijk, waarin je kunt re-
geren. .
Ga naar het Zuiderstrand, daar, in.
het bos, woont een heilig man, een
kluizenaar, de mensen zeggen, dat
hij de wijste man is die leeft, vraag
hem om raad."-

Toen zegende de oude vorst zijn
jongste'en liefste zoon en liet hem
gaan. ::,.

De prins volgde nu";de Taad van
zijn vader en ging op" reis. Overal
vroeg hij naar de oude kluizenaar,
iedereen had van , hem gehoord,
iedereen wist verhalen te vertellen
van zijn wijsheid, -maar .niemand
wist precies te vertellen waar hij
woonde.

Zo trok de 'prins verder 'en ver-
der, aldoor naar het zuiden.

Zo kwam hij eindelijk bij een don-
ker, somber woud -en aarzelend trok
hij 't in, want het zag er uit alsof
daar gevaarlijke monsters moesten
huizen.

Hét bos werd hoe langer hoe don-,
kerder, want de hoge oude bomen

lieten bijna geen straaltje zonlicht
door.

Plotseling zag "hij een man als een
schaduw naar zich toeglijden en ne-
derig aan zijn voeten hurken. De
•magere handen werden eerbiedig
opgeheven in een sembah.

„Ik ben een slaaf en ben gevlucht
voor een wrede meester," zei de ar-
me man.

„Red mij heer, of dood mij met
uw eigen kris. Laat mij niet in han-
den vallen van mijn vervolgers, gij
kent 't lot van weggelopen slaven".

Vol medelijden keek de prins
naar het haveloze wezen en toen
even later de vervolgers het pad af
kwamen, trok hij zijn kris om hem
te beschermen. Hij weigerde de
slaaf over te geven, maar bood aan
hem te kopen voor het dubbele van
zijn waarde, wat met vreugde werd
aangenomen, want de arme man
was zó mager en uitgeput, dat zij
niet anders dachten, of hij zou wel
spoedig sterven.

Toen de slaaf gegeten en gerust
had, knielde hij dankbaar aan de
voeten van zijn redder; en toen de
prins hem zijn vrijheid wilde herge-
ven, weigerde hij en zwoer, dat zijn
leven en allerbeste krachten altijd
aan zijn meester zouden behoren.

Samen trokken zij verder en von-
den na enige tijd een klein meisje,
dat snikkend • door het bos liep. Ze
was verdwaald en angstig, want de
avond begon reeds te vallen.

De prins troostte haar en beloofde
haar de volgende dag naar huis te
zullen brengen. Intussen mocht ze
bij hem blijven en behoefde nergens
bang voor te zijn.

Op een open plekje maakten zij
vuur en -terwijl 'de • prins het kind
tot rust bracht door haar een ver-
haaltje te vertellen, maakte de slaaf
hun eten gereed.

Opeens hoorden zij geritsel en
opkijkend 'zagen zij de kluizenaar
naast zich • staan, de wijze, die de
prins zo lang tevergeefs gezocht
had.

„Ik ken uw wens," zei hij. „En
als ge wijs zijt en mijn raad op-
volgt, zal het U niet moeilijk val-
len een koninkrijk te winnen.

Kijk in de ogen van -deze twee.
Waar is een rijk, mooier en heerlij-
ker dan in de. harten van de -men-
sen; waar zijn onderdanen, trou-
wer en meer toegewijd, dan zij • die
liefhebben?"

De prins begreep de les, die de
wijze hem gegeven had. Gevolgd
door zijn trouwe dienaar ging hij
terug naar het kleine landhuis dat
zijn vader hem gegeven had, 'om
daar zijn onzichtbaar koninkrijk te
stichten, dat geen vijandelijke 'sol-
daten hem ooit ontnemen 'konden.

Watergetijden
H.W. L.W. H.W. L. W.

aug.
5 6.49 2.30 19.10
6 7.24 3.— 19.46
7 8.06 3.30 20.30
8 8.58 4.30 21.27
9 10.01 5.30 22.32
Samengesteld door

15.—
15.30
16.—
17.—
18.—

strand
berijdbaar
11.00-17.—
11.30-17.30
12.00-18.30
13.00-19.30
14.00-20.30

•P. v.d. Mije KCzn

Voor al uw

BINDWERK
naar

Gertenbachs
Drukkerij

Achterweg l - Telefoon 2135 -
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Hedaktie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

ZANDYO
voor ZANDVOORT, BENTVELD en ABRDENHOUT

UITGBVBR: ÜS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Binnenkant van lijn 80
Bus Axnsterdam-Zandvoort geslaagd voor

examen „drukke dagen1'

Het is nu bijna een jaar geleden dat de tramdienst tussen de twee
grote steden, Amsterdam, Haarlem en de badplaats werd opgeheven.
In september 1957 finishte de laatste „blauwe" bij de eindhalte in
Zandvoort na meer dan 50 jaar de dienst te hebben verzorgd.
Nadat de tramwagens in de remise waren gekropen om daar hun einde
— de sloper — af te wachten zwermden de bussen van lijn 80 uit over
het traject.

De overgang van tram naar bus
was in het begin voor het perso-
neel, vooral voor de ouderen onder
hen die jarenlang op de tram dienst
hadden gedaan, nog wat onwennig.
Ook de passagiers, forensen tussen
de grote steden en de badplaats, ke-
ken wat wantrouwig rond in het
binnenste van het nieuwe vérvoer-
middel.

De bus heeft echter in de loop
van dit jaar onder beide groepen
het pleit gewonnen. De tram is een
lieve herinnering geworden en de
bus als een comfortabel en goed lo-
pend vervoermiddel aanvaard.

Maar de krachtproef moest nog
komen. In de zomermaanden moest
de-bus het bewijs leveren de duizen-
den vacantiegangers uit Amsterdam
en Haarlem, die naar de badplaats
wilden, te kunnen opvangen. De
tram had zich op het terrein van
het massavervoer een reputatie ver-
worven die niet gemakkelijk zou
zijn te evenaren, laat staan te over-
treffen. Het seizoen 1958 is nog niet
om, maar thans kan men reeds zeg-
gen, dat de bus het gehaald heeft.
Lijn 80 heeft de vuurproef tijdens
de drukke dagen en weekenden
glansrijk doorstaan.

Wij zien de bedrijvigheid van de
bussen en de busmensen meestal
vanaf de buitenkant,^ de binnenzijde
zien" wij "zelden.' 'Wat" er "voor "nodig
is om de bussen te laten rollen van-
af de Marnixstraat in Amsterdam
naar de Tramstraat in Zandvoort
en omgekeerd ontgaat ons.

InT het augustusnummer van het
uitstekend geredigeerde en goedver-
zorgde maandblad van de N.Z.H,
wordt de organisatie van de buslijn
Zandvoort - Haarlem-Amsterdam op
zo'n drukke zondag door een mede-
werker beschreven.
Een blik dus vanuit het bedrijf op
het bedrijf.

Een reportage die wij U niet wil-
len onthouden en die U hieronder
aantreft.
Zondag l juni 1958 zal in de anna-
len van de N.Z.H, beboekstaafd blij-

ven als de grote krachtproef op
de busdienst Amsterdam-Haarlem-
Zandvoort.

Op andere lijnen weet men al ja-
ren hoe het met het massavervoer
is gesteld: de tramdiensten naar
Katwijk en Noordwijk, de zomerlij-
nen naar Bloemendaal-strand, IJ-
muiden-strand en Wassenaarse Slag
leveren wat dat betreft, geen verras-
singen meer op. Men weet wat men
kan verwachten en wat te doen
staat. Het enige wat men niet in de
hand heeft, is het weer en dat is nu
juist het belangrijkste van alles.
Het reizend publiek beseft nauwe-
lijks dat slecht of matig weer op
een zondag in de zomer een dubbe-
le strop betekent. Niet alleen valt
een belangrijke omzet weg, maar de
kosten voor een topvervoer zijn dan
al gemaakt: chauffeurs en conduc-
teurs zitten immers werkeloos in de
wachtverblijven aan de eindpunten.
Hun dienst is immers ingedeeld en
moet betaald worden! De enige kos-
ten welke men dan kan beperken
zijn de te rijden (extra) buskilome-
ters. Maar goed, die eerste juni-
zondag was. zo'n echte zomerse
strand-zondag waarop reeds vroeg
in de morgen de Amsterdammers
uit hun huiskazernes kropen om in
Zandvoort lekker bruin te bakken.
En het was ook de eerste keer, dat
.de N.Z.H. moest .bewijzen,-,dat zij
ook" met 'haaf "bussen * voor" geen
kleintje vervaard is en even goed
als vroeger met de tram in staat de
tienduizenden naar het strand en
weer thuis te brengen. Het is ge-
lukt, het is zelfs boven verwach-
ting gelukt. .

Veertien dagen later was het we-
derom stralend weer en de kracht-
proef werd opnieuw glansrijk door-
staan. Dat bracht ons op de ge-
dachte de organisatie van zo'n top-
dag eens „van binnen" te gaan be-
kijken. We wachtten een gunstig
weerbericht af en we begaven ons
zondagmorgen, 29 juni, om half ne-
gen in gezelschap van de chef van
de Vervoersdienst, de heer Th. He-
tem, naar Amsterdam. Het was in-

ZATERDAG 2 AUGUSTUS - Nou
mensen, dit moet wel een record-
maand worden, want zo druk als 't
nou op Zandvoort is, heb ik 't nog
niet veel meegemaakt. Het lijkt wel
of iedereen de zee wil zien en ik
moet zeggen dat de meesten niet
bang zijn uitgevallen. Integendeel,
er zijn op het ogenblik veel bad-
gasten, vooral Duitsers, die
erg veel wagen. Ik kan ook
niet overal tegelijk zijn, maar
de mensen moesten zelf wij-
zer zijn. Ik sprak hier nog
over met een lid van de be-
reden politie. Die zei dat het
betrekkelijk ongunstige zo-
merweer nog een soort rem
was. Als het bloedheet was,
zouden er veel meer onge-
lukken gebeuren, omdat de mensen
de zee niet kennen. Touring Zand-
voort heeft nu eenmaal A gezegd
met propaganda te maken in Duits-
land voo"r Zandvoort en daar is ook
niks op tegen, maar laten de autori-
teiten, die wat over het strand te
zeggen hebben, bijv. 't Strandschap,
nu eens B zeggen: Ze moeten des-
noods waarschuwingsborden in de
Duitse taal aanbrengen. We zitten
nu in het schuitje en we moeten va-
ren. Op heel veel gebied worden de
mensen soms wel eens aan hun lot
overgelaten. Laten wij dat nooit
kunnen zeggen als het gaat om de
veiligheid van de toeristen, die wij
eerst hier heen gelokt hebben.

ZONDAG 3 AUGUSTUS — Ik zal
maar niks meer zeggen over de
weerberichten. We zijn, zeker alle-
maal een tikkeltje in de war! De
lui van De Bilt maken geen uitzon-
dering, want voor de zondag waren
hun berichten nou niet bepaald ro-

zegeur en maneschijn en 's middags
was het 't mooiste weer van de we-
reld! Ik heb er niet van terug. An-
ders voorspellen ze mooi, droog en
„iets warmer" en dan worden de
mensen zowat van het strand ge-
spoeld Jans kan er ook niet bij.
Ze moesten maar eens een topcon-
ferentie over de weerberichten be-

leggen! zei ze.
Natuurlijk kon het vuurwerk
vrijdag j.l. niet doorgaan. Ik
snap niet waar al die wind
vandaan komt. Toch blijf ik
m'n zonneterras aanbevelen,
hoor!
DINSDAG 5 AUGUSTUS -
Er zijn toch nog tevreden
mensen, merk ik! Er was
een meneer op het strand, die

zei dat-ie zich' kostelijk vermaakte
in Zandvoort. En hij loog er niet
om, want hij — en z'n vrouw en
drie kinders ook — zagen lekker
bruin. We zijn nog geen dag bin-
nen geweest, zei hij. Als 't geen
strandweer is, gaan we naar het
Waterleidingduin, maar natuurlijk
komen we voor het strand en de
zee. We laten ons echter niet van
de kook brengen door een donkere
dag. Dat is nou precies wat ik al-
tijd heb gezegd. Ik gun iedereen
een fijne vacantie en niemand hoeft
bij mij op het strand te komen knie-
zen als 't geen strandweer is. Maar
blijf niet thuis rondlummelen, ga de
duinen in voor een dubbeltje per
dag. Heus, U zult er geen spijt van
hebben.

WOENSDAG 6 AUGUSTUS -
In de zandbouwerij heerst ook al
malaise, geloof ik.

STOELEMAN.

derdaad voortreffelijk strandweer
en de heer Hetem maakte ons daar-
om al voor de Tempeliersstraat
deelgenoot van zijn zorgen: „Ik kan
vandaag onmogelijk zestig bussen
op de weg brengen. Er zijn enorm
veel verloven onder het rijdend per-
soneel wegens T.T.-races en de voet-
balwedstrijd om het wereldkam-
pioenschap. En dan hebben ze .ook
nog elf toerwagens naar Rhenen ge-
zonden. Als ik dat geweten had
Ik heb maar vijftien extra's, dat is
samen met de dertien dienstbussen
nog geen dertig bussen. ,

De eerste die van deze overwegin-
gen het slachtoffer werd was chef
Van Norden in de Tempeliersstraat.
Hij zei opgewekt: „Ik heb hier drie
extra's om de klap op te vangen"
Toen we wegreden naar Amsterdam
had chef Van Norden een heel lang
gezicht. De heer Hetem had gezegd:
„Die drie bussen? Die kan ik in
Amsterdam heel goed gebruiken.
Stuur ze maar door. Als je tekort
komt, zoek je het maar uit met het
station!"

Op de Amsterdamse vaart en de
Haarlemmerweg zagen we de eer-
ste bussen al aanrossen, goed bezet,
maar niet tjokvol. Aan het Geuzen-
veld stond chef Groenink op z'n
post: hij controleerde de stopplaat-
sen van Halfweg tot en met de Bur-
gemeester De Vlugtlaan. Aan de
Multatuliweg postte controleur
West. Maar in Amsterdam was het
nog niet zo, dat de bereden politie
een oogje in het zeil moest houden
bij het opstellen der files. Het liep
goed, maar niet overweldigend. De
oorzaak? Natuurlijk weer die voet-
balwedstrijd, welke niet alleen het
rijdend N.Z.H.-personeel, maar ook
talloze passagiers liever bij het ra-
dio- of televisietoestel deed blijven.
De belangrijkste reden van de niet
overmatige belangstelling school nu
juist in dat onberekenbare weer en
de snelle reactie van de mensen
daarop, 't Was zeker ideaal strand-
weer, alleen de zon wilde niet erg
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Vuurproef doorstaan..

door de lichtgrijze lucht dringen, zo
dat het er bij tijden betrokken uit-
zag. Zo werd de kwetsbaarheid van
een bedrijf met veel seizoenvervoer
ons duidelijk gedemonstreerd. En de
N.Z.H, heeft het leeuwendeel van al-
Ie strandvervoer in ons land!

(Vervolg op pag.2) .

Orax&jefeesf in blauwe tent
Jeugdig vuur verbrak de afzetting

Het zag er dinsdag j.l. toen het 's morgens nog stroomde van de re-
gen, helemaal niet naar uit dat de f eestviering ter ere van de ver-
jaardag van H.K.H. Prinses Irene zo'n succes zou 'worden. Dit gold in
de eerste plaats voor het middagprogramma, dat de Oranjevereniging
voor de jeugd in petto had. Gelukkig klaarde het na twaalf uur op en
kwamen de kinderen van Zandvoort en natuurlijk ook van de gasten 's
middags naar het Raadhuisplein om het cataaretprogramma o.l.v. Tonny
van Zwol te gaan zien.

Er was weer een keur van nieuwe
artisten en bij .Dick Harris, confe-
rencier (tevens . ballonnenfantast)
was het bezighouden van de hon-
derden kinderen, die zich rond de
blauwe tent hadden verzameld, in
goede handen. De dieren en voor-
werpen, die hij van enkele ballon-
nen vervaardigde, zoals een taks-
hond, een giraffe, en een nieuwe
creatie van een hoed, waren bijzon-
der aardig. De twee Kamé's kregen
veel bijval met hun waterballet. Zij
traden eveneens op als de „wereld-
beroemde" clowns Pipo en Coco. Dit
is altijd een leuk onderdeel van het
programma, zo'n malle clownerie,
waarbij de jongens en meisjes zich
ook niet onbetuigd lieten.

Paolino en Maurice waren uitste-
kend in hun acrobatiek. Ook dit
tweetal kwam nog in een andere
gedaante, n.l. die van Billy en Wil-
ly. Dezen gaven een kunstige, maar
tevens grappige voorstelling van
een bewusteloze, waar door de an-
der verschrikkelijk raar mee gesold
werd! Het gejoel was niet van de
lucht.

De organisatie was — bij andere
jaren vergeleken wat de middag be-
treft — bedroevend. De kinderen
waren (wat nooit gebeurd is) door
de met touwen geïmproviseerde af-
rastering heen gedrongen, zodat
niet alleen de op de stoelen zitten-
den nogal in de knel kwamen,
maar vooral de kleine kinderen zo
tegen de blauwe tent aan werden
gedrukt, dat het een wonder mag
heten dat er geen ongelukken zijn
gebeurd. Enkele angstig huilende
kleintjes werden zelfs door Dick
Harris op het podium getild!

Als extra verrassing deelde ds. J.
van der Mije, voorzitter van de
Oranjevereniging, mede dat bij de
ingang van de kermis 1000 num-
mertjes zouden worden uitgereikt,
die recht gaven op een ritje in de
zweefmolen óf een zuurstok. Uw
verslaggeefster werd verzocht daar
even bij te assisteren Zij zal er
echter nu maar het zwijgen toe
doen De politie heeft het orde-
handhaven maar opgegeven! Het
werd één duwende en gillende ïior-

do om het zo zeer begeerde kaartje
te bemachtigen, 's Nachts droomde
uw verslaggeefster van duizenden
handen en een oorverdovend ge-
schreeuw van „Mevrouw ik ook

mij ook ik ook!!!"
Voor de kinderen was het een

groot (en droog!) feest. En daar
ging het toch om?!

De avond
Ondanks het vrij sombere en zelfs
regenachtige weer, dat de avond-
viering van het Oranjefeest bedreig-
de, was om acht uur een groot aan-
tal mensen verzameld op het Raad-
huisplein, waar het ensemble Tonny
van Zwol zich in de blauwe tent ge-
reed maakte om de dag te besluiten.
Ds. J. van der Mije sprak een kort
woord ter verwelkoming van de be-
langstellenden, o.w. een indrukwek-
kend aantal Duitse toeristen.

Het werd een programma van
goed gehalte. Er was een grote ver-
scheidenheid van artisten, die hun
repertoire met vlotheid en • vakman-
schap ten toon spreidden. Het rood-
harig meisje, dat het programma
opende met een reeks verbluffende
staaltjes van lenigheid en lichaams-
beheersing, oogstte al direct veel
bijval. Later zagen wij haar terug
tezamen met haar partner en zij
noemden zich toen „The Limbers".
Dit tweetal gaf, met begeleiding
van pianospel door Dick Harris, een
boeiend exposé van gratie en kracht
uitgevoerd met een perfecte beheer-
sing van alle denkbare spiergroe-
pen.

De conferences werden verzorgd
door Henny Roeland, die op een wij-
ze, die alle lof verdient, de lachers
op z'n hand kreeg. Hij „verbond"
met geestige kwinkslagen de num-
mers aan elkaar en deed zich ook
horen als zanger van het komische
lied. Maar dat deed hij niet alleen.
Hij kreeg de gewaardeerde me-
dewerking van een gitarist-minne-
streel, aldus vormend het duo „Ger-
ry en Ferry", dat een bijzonder goe-
de indruk achterliet.

Het instrumentale gedeelte word
een succes door het optreden van
't bekende mondharmonicaduo „The

Larrysons" en de xylofonisten „The
Wervelwinders". The Larrysons, een
dame en twee heren, wisten wel hun
weetje op het gebied van het sim-
pele mondorgeltje, ofschoon de hal-
ve meter mondharmorJca (!) van
een der heren beslist g. >n kleinig-
heidje was. Het trio spet i . Ie meteen
verrassend goede technie:: o.a. Gip-
sy Carnaval en een fragmentarische
uitvoering van Rossini's ouverture
„De diefachtige ekster",
't Laatste nummer mischien wol niet
op de manier, zoals Rossini zich die
gedacht had, maar 'ontegenzeggelijk
virtuoos. Het xylofocnduo The Wer-
velwinders vlogen inderdaad over
de toetsen als wervelwinden in een
selectie van populaire melodieën, die
speciaal voor dit instrument schij-
nen te zijn geschreven.

Korfino, de man, die — zoals het
programma luidde — een sensatio-
nele balance-act bracht, deed de
adem in veler kelen stokken toen
hij een griezelig hoge toren bouwde
van twee glanzend verchroomde
stoelen, die met kogels op elkaar
stonden. Op dit alles zette hij nog
een laddertje, ook weer kogel op
kogel en nadat hij enkele gewaag-
de toeren had verricht op de stoe-
len — wat al sensationeel genoeg
was! — beklom hij tot slot het lad-
dertje en hield zich daar seconden-
lang in volmaakt evenwicht.
Een nummer van uitstekende kwa-
liteit.
De man, die iedereen in vervoering
bracht door zijn vingervlugge han-
dighedcn, was Stefani, een gooche-
laar, die bovendien nog een aan-
trekkelijke wijze van praten had bij
z'n optreden. Stefani verrichtte op-
merkelijke dingen. Maar eigenlijk
is „opmerkelijk" niet het goede
woord, want geen mens ter wereld
kon opmerken hoe alles tot stand
kwam. Hij goot bijvoorbeeld een
tumbler water leeg in 'een tot zak
gevouwen krant. Hij liet zien dat
de krant volkomen droog was en
even later goot hij „rode wijn" uit
de droge krant terug in het glas!

De avond werd besloten met een
zeer dwaas stel „dames", juffrouw
Kibbel en Knibbel. Een soort Snip
en Snapachtige figuren, waarvan de
een wel een uitzonderlijk komische
uitbeelding gaf van een man-wijf!
Zij eh bij bracht stormen
van hilariteit teweeg. Het waren
Anita en Tonny von Zwol die voor
dit spectaculaire slot zorgden.

Gevaarlijke blikjes
Aan het strand van Umuiden,

Bloemendaal en Zandvoort zijn de
laatste dagen ronde blikje, die vijf-
tien gevaarlijke ontstekers bevat-
ten, gevonden.

De busjes, veel gelijkend op ta-
baksdozen, zijn ongeveer tien eenti-
meter hoog. Het is nog niet bekend,
waar deze explosiefstof vandaan
komt. De ontstekers kunnen uit het
busje worden gehaald, maar zijn zo
explosief, dat de warmte van de
hand of het dragen ervan in de
broekzak, al voldoende kan zijn om
de staafjes tot ontploffing te bren-
gen. De politie heeft dan ook ernstig
gewaarschuwd tegen deze oranje
dozen. Geadviseerd wordt om van
de blikjes af te-blijven en de vond-
sten aan de politie te melden.



Opening Clarastichting

Stap naar menswaardiger
verzorging

Van de 950.000 bejaarden heeft 5% "/o verpleging nodig

Zoals wij de lezer in ons. nummer van j.l. vrijdag reeds hebben be-
richt, is op die dag de Clarastichting als observatiekliniek voor geestelij7c
gestoorde bejaarden officieel in gebruik genomen. De opening geschied-
de door de burgemeester van Haarlem, mr. O. P. P. M Cremers, onder
wiens gebied de nieuwe kliniek ressorteert.

Voor de opening op vrijdag j.l. be-
stond zowel van de zijde van de ge-
meentelijke autoriteiten van Haar-
lem en omgeving als van de genees-
kundige diensten, grote belangstel-
ling. De aanwezigen werden in het
gebouw van de Clarastichting wei-
kom geheten door de directeur van
de G.G.D. in Haarlem, dokter D.
Heijmans. In vogelvlucht schet-
ste hi] de geschiedenis van het
ontstaan van deze inrichting voor
geestelijk gestoorde bejaarden. Met
het tot standkomen van deze inrich-
ting komt thans een einde aan een
periode die dokter Heijmans ver-
geleek met de toestanden op me-
disch-psychisch gebied in de Mid-
deleeuwen. Maar niet alleen in de
Middeleeuwen, tot voor kort werden
de uit hun geestelijk evenwicht ge-
raakte patiënten nog ondergebracht
in een cel op het politiebureau, om-
dat nergens anders plaats voor hen
was. Dit verzorgingscentrum kan
men dan ook beschouwen, als een
waardiger verzorging van de be-
jaarden, zei dokter Heijmans.

Hierna verzocht hij burgemeester
Cremers de inrichting te willen
openstellen.

Voordat de burgemeester hiertoe
overging wees hij er in'een korte
toespraak op dat de Clarastichting
als een doorgangshuis voor de be-
jaarden is opgezet. De moderne psy-
chiatrie is in staat vele gevallen,
die vroeger hopeloos leken, te ge-
nezen. Daarom is de gemeente
Haarlem er toe overgegaan voor dit
doel de Clarastichting aan te kopen
en in gebruik te nemen.

Haarlem is op het terrein van de
bejaardenzorg echter nog lang niet
klaar, maar het gemeentebestuur is
vast besloten de weg naar uitbrei-
ding van verpleeghuizen voor be-
jaarden verder af te leggen.

Nadat burgemeester Cremers het
gebouw voor geopend had verklaard,
werd nog het woord gevoerd door
de burgemeester van Zandvoort, mr
H. M. van Fenema, en dr. P. H.
Esser, hoofd van de G.G.D. in Haar-
lem.

Uit de toespraak van dr. Esser,
die was afgestemd op het probleem
der bejaardenverzorging, ontlenen
wij nog het volgende.

Haarlem mag trots zijn de mo-
dernste en best geoutilleerde inrich-
ting op dit gebied te bezitten, An-
dere sociaal-psychiatrische diensten
in ons land moeten het nog zonder
observatiekliniek stellen.

De toeneming van het aantal be-
jaarden, zowel absoluut als in ver-
houding tot de rest van de bevol-
king is algemeen bekend. Minder al-
gemeen bekend is het feit, dat een
groot percentage van de bejaarden
vroeg of laat geestelijke afwijkin-
gen gaat vertonen. Nederland telt

thans bijna 950.000 bejaarden van
65 jaar en ouder, d.w.z, 8,5% van
de totale bevolking. Tot nu toe
heeft vooral de vermindering van
de sterftekansen beneden 65 jaar
tot de veroudering van onze bevol-
king bijgedragen. Van deze bejaar-
den heeft naar schatting ongeveer
51/» % verpleging nodig.

De moeilijkheden, die de psychia-
ter ondervindt bij zijn pogen gees-
telijk gestoorde bejaarden op te
doen nemen in een psychiatrische in-
richting zijn het gevolg van de om-
standigheid dat vele van deze men-
sen niet genezen en de maatschap-
pij niet bereid is dergelijke chro-
nische patiënten terug te nemen.
Men geeft er in de psychiatrische
inrichtingen de voorkeur aan, die
patiënten in behandeling te nemen,
die een redelijke kans hebben van
hun ziekte te genezen. Het spreekt
vanzelf, dat men daarbij de voor-
rang zal verlenen aan mensen, die
het leven nog voor zich hebben. Mo-
menteel is het dan ook zo, dat de
meeste psychiatrische inrichtingen
geen geestelijk gestoorde bejaarden
meer opnemen.

De enige oplossing om uit deze
noodsitiuatie te geraken was om van

gemeentewege naar verpleeghuizen
voor geestelijk bejaarden uit te zien
en een centrum in het leven te roe-
pen, waar door de geriater en de
psychiater samen de oorzaken van
het afwijkend en storend gedrag
konden worden opgespoord. Hier
kan dan worden uitgemaakt, waar
de patiënt het beste uiteindelijk kan
worden geplaatst, of hij korte tijd
in een psychiatrische kliniek zal
moeten verblijven of in een rust-
huis, in een ziekenhuis, of dat hij
na observatie naar huis kan worden
ontslagen.
Overal in Nederland worden thans
grote en mooie tehuizen voor ge-
zonde bejaarden gebouwd. Maar
men' verzuimt annex aan deze te-
huizen lokaliteiten in te richten
voor geestelijk gestoorde bejaarden,
terwijl de accommodatie voor het
verplegen van lichamelijke zieken in
de meeste van dergelijke tehuizen
ten enen male onvoldoende is.

Wanneer men bedenkt, dat onge-
veer l op 1000 inwoners in aanmer-
kmg komt voor dergelijke tehuizen,
is er nog heel wat plaats nodig voor
hen, die straks geobserveerd zijn in
de Clara-stichting, en elders een
verdere verzorging moeten vinden.

Het ligt in de bedoeling in de
naaste toekomst de geestelijk ge-
stoorde bejaarden meer dan voor-
heen het geval was, in speciale
rust- en verpleegtehuizen te plaat-
sen. Hierdoor wordt efficiënter be-
handeling en verpleging mogelijk
gemaakt.

Spreker complimenteerde het
Haarlemse gemeentebestuur met 't
bezit van de Clarastichting en sprak
de wens uit, dat deze kliniek tot
een voorbeeld zou worden in Neder-
land.

Nadat de hoofd-inspecteur van de
volksgezondheid nog het woord had
gevoerd werd het officiële gedeelte
gesloten met een rondleiding van de
aanwezigen door het gebouw.

Burgerlijke stand
l aug.—8 aug.

Geboren: Christoffel Johannes,
z.v. Chr. Boon en M. J. Berkhout.

Ondertrouwd: Freddy Ipenburg
en Lamberta Drommel.

Getrouwd: Joseph William Spen-
CQ en Henriëtte Mathilde Geysen.

Overleden: Lubertus Jacobus Ro-
wold, oud 76 jaar, weduwnaar van
G. Klarenbeek; Volkert Draijer, oud
87 jaar, weduwnaar van J. P. de
Roode; Maart je Schuiten, oud 89
jaar, weduwe van A. van der Veld;
Stinus van der Leide, oud 69 jaar,
echtgenoot van Grietje Hart.

Buiten rte gemeente geboren: .
Nanda Boldingh; Frank Boldingh;
Frank Anthonie van der Reest.

TZ-programma
De volgende evenementen worden
door Touring Zandvoort in de ko-
mende weken georganiseerd.

9 aug.: concert Zandvoortse Mu-
ziekkapel.

10 aug.: nat. prof kampioenschap
wielrennen.

13 aug.: zandbouwwedstrijd.
15 aug.: vuurwerk
16 aug.: concert Tirolerkapel „De

Alpen jagers".
21 aug.: concert Postfanfare.
23aug.: concert Zandvoortse Mu-

ziekakpel.
28 aug.: concert IJmuider Harmonie
29 en 30 aug.: training motorren-

ners.
31 aug.: Internationale motor- en

zijspanraces.
7 sept.: autosprlnts XV RAC West

28 sept.: Clubdag N.A.V.
12 okt.: Traditierit 111 P.A.C.

Vervolg van pag. l

Binnenkant van lijn 80
Intussen waren er heus nog wel

zoveel Amsterdammers die zich met
lijn 10 naar de Marnixstraat lieten
brengen, dat de heer Hetem en hal-
techef Strik al spoedig moesten be-
sluiten niet alleen elke dienst met
één of twee bussen te versterken,
maar ook de dienstregeling in el-
kaar gooiden". Die revolutionnaire
term beduidt niet, dat men er ge-
noeg van heeft en het werk maar
neergooit, maar dat men het nor-
male omloopschema der bussen los-
laat. Daardoor kan namelijk een
aanzienlijke versnelling in de om-
looptijd der bussen worden bereikt
waardoor een bus sneller terugkeert
op het eindpunt waar zij het meest
nodig is. Toen de heer Hetem dit
paardemiddel op l juni voor het
eerst radicaal toepaste, waren er
vele andere oudgedienden, die hun
handen bezwerend ten hemel hieven
en uitriepen: „Dat kan niet! We
komen er nooit meer uit!" Daarmee
bedoelden ze dan, dat het een on-
ontwarbare puzzel zou worden om
de dienstbussen weer volgens roos-
ter te laten rijden. Dat is echter
best meegevallen en de heren He-

(Ingez. med.)
Maandag 11 augustus, 8 uur naar het Stadion AMSTERDAM

8 Landen om de Gouden Helm
NEDERLAND
ZUID-AFRIKA

POLEN
FINLAND

AUSTRALIË
DUITSLAND

ZWEDEN
ENGELAND

Grootste en laatste Speedway-programma 1958

Meer werklozen
De werkloosheid in Nederland, die
sinds maart regelmatig afnam, is
in de maand juli weer een stijgen-
de tendens gaan vertonen; geheel
werkloos waren er eind juni bijna
59.000 mannen, dit aantal was aan
het einde van de vorige maand weer
opgelopen tot 64.125.
Daarvan waren bijna 13.000 werk-
nemers op sociale werkvoorzie-
ningsobjecten te werkgesteld. Op
aanvullende werken werkten 13.177
mannen tegen de vorige maand
14.675. Het totaal van de zgn. ge-
registreerde arbeidsreserve kwam
daarmee van 73.582 tot 77.302.

Het aantal werkloze vrouwen liep
op van bijna vijfduizend tot ruim
zesduizend. Op sociale werkvoorzie-
aingsobjecten waren daarvan te-
werkgesteld 519 vrouwen (523).
Het aantal openstaande aanvragen
bij de Gewestelijke Arbeidsbureaus
bedroeg aan het einde van de vori-
ge maand, voor mannen 28.014
(25.633) en voor vrouwen 25.406
(25.142).

De daling van het aantal werklo-
zen als gevolg van toeneming van
seizoenwerkzaamheden loopt meest-
al in de maand juli af. Ook vorige
jaren vertoonden de cijfers in deze
maand een verhoging.

In 1957 steeg het aantal werklo-

zen van bijna 22.500 op het einde
van de maand juni tot rond 29.000
aan het einde van juli.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee-
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiter-
lijk ter post moet zijn bezorgd,
staan achter de naam van het schip
vermeld.

Argentinië: ss „Mendoza" 14 aug.
Australië: t.s. „Heidelberg" 11 aug.

s.s. „Orontes" 14 aug.
Brazilië: m.s. „Zaanland" 12 aug.

s.s. „Alphard" 12 aug.
Canada: s.s. „Beaverell" 12 aug.
Chili: via New York 14 aug.
Indonesië: s.s. „Manusa" 14 aug.
Ned. Antillen: s.s. „Agamemnon"

11 aug.
Nw Zeeland: via Engeland 16 aug.
Suriname: ms „Willemstad" 13 aug.
Brits Oost Afrika: s,s. Europa"

14 aug.

Inlichtingen betreffende de verzen-
dingsdata van postpaketten geven
de postkantoren.

tem en Lambers hebben er echt de
smaak van te pakken gekregen. Het
rijdend personeel trouwens ook,
want toen we dienst A om 11.40
uur in plaats van 12.10 zagen ver-
trekken, zei de chauffeur: „Nog een
rit en we liggen een hele slag voor".

De heer Hetem begint, geloven
wij, in dergelijke omstandigheden
pas te leven. Hij doet dan vier din-
gen tegelijk. Hij dirigeert het bus-
orkest op het emplacement, helpt
een klant aan ,een vouwblad over de
rondritten,- verzekert een telefone-
rende aspirantpassagier, dat de
bussen heus elke tien minuten ver-
trekken en dat men aan de Mar
nixstraat nog zeker van een zit-
plaats is ook en voert tegelijk een
diplomatieke conversatie met een
Hongaarse chauffeur, die bepaalde
facetten van de dienstvoorwaarden
niet geheel blijkt te kennen. Intus-
sen kan men in de Tempeliersstraat
de heer Jurrissen vinden, die zich
ook nooit de gelegenheid laat ont
glippen een werkzaam aandeel te
hebben in de regeling van het mas-
savervoer. Maar om twaalf uur bre-
ken de heren toch op, want de
grootste drukte is voorbij. Er zijn
wel geen files geweest, maar het
was redelijk druk en degenen die 4n

Amsterdam-West opstapten zijn wel
allemaal vervoerd, al hebben ze
zich met een staanplaats tevreden
moeten stellen. Voor chef West is
dat even een probleem geworden,
want aan de Multatuliweg onder-
gaat hij de concurrentie van het na-
burige N.S.-station Sloterdijk. Velen
die merken, dat ze niet op een zit-
plaats behoeven te rekenen, druipen
even later af in de richting van
moeder-spoor. Toen er tenslotte 12
bejaarde reizigers bij de abri ston-
den heeft hij de Marnixstraat om
een lege bus verzocht, die door de
clientèle dankbaar is begroet. Die
verdeling tussen zit- en staanplaat-
sen weet wat! Het kan in Amster-
dam of Zandvoort nog zo druk zijn:
men wil persé zitten en laat liever
een bus voorbijgaan dan dat men
met een staanplaats genoegen
neemt. Wanneer het nu gezinnen
met kleine kinderen betreft, is dat
wel begrijpelijk ook, want die hum-
mels hebben nog maar weinig hou-
vast. En verder zien de haltechefs
deze zitplaatsbegeerte door de vin-
gers zo lang het gaat, omdat ze
juist daardoor de zekerheid hebben
dat ook de wachtenden aan de tus-
sengelegen stopplaatsen aan -hun.
trekken komen: de staanplaatsen
bieden daartoe de nodige speling.

Om vier 's middags gingen \ve
de zaken eens van de andere kant,
dat wil zeggen bij de terugtocht uit
Zandvoort, bekijken.

Het werd spannender en meer
spectaculair dan 's morgens in Am-
sterdam' Daarvoor waren twee re-
denen... in de eerste plaats zag men
in Zandvoort ook alle dagjesmen-
sen, die 's morgens van de stop-
plaatsen m Amsterdam-West, uit
Halfweg en uit Haarlem waren ver-
trokken en vervolgens was de zon
na de middag pas goed doorgebro-
ken, zodat er toen nog tallozen tot
een middagbezoek aan de badplaats
hadden besloten. De terugtocht uit
Zandvoort stelt de mensen van de
vervoerdienst als regel voor meer
problemen dan de matineuze exodus
uit Amsterdam. In de eerste plaats

verlaat men de badplaats vaak
„schoksgewijze" onder invloed van
onberekenbare factoren als plotse-
ling opkomende zeedamp en on-
weersbuien en in de tweede plaats
is er wegens de aansluitende stille
uren minder rijdend personeel be-
schikbaar. Komt de nood aan de
man dan blijken de chauffeurs al-
tijd bereid „nog een ritje te maken"
om het bedrijf uit de moeilijkheden
te helpen! Niet alleen de chauffeurs
en de conducteurs echter. Wij za-
gen op die zondagmiddag ook con-
troleurs aan het stuurwiel.

Voor de mannen van de vervoer-
dienst is zo'n zomerse zondag met
veel strandvervoer net een partijtje
roulette. Wanneer het balletje m
De Bilt zo gerold heeft, dat het zon-
netje schijnt, kom.hetLer. voor hen
op aan zo te goochelen met bussen
en mensen, dat een maximaal ver-
voer met zo mogelijk minimale mid-
delen worden bereikt. Vandaar dat
de heer Hetem de van de verster-
kingsritten op de NS-lijn Amster-
dam-Den Haag terugkerende bussen
even langs de Marnixstraat laat rij-
den om daar een graantje 'mee te
pikken uit de vervoerstrog. De blau-
we NS'ers rijden achter de grijze
NZH'ers en de conducteur van de
dienstbus verkoopt en passant ook
nog kaartjes in die van zijn spooi-
wegcollega, die immers geen plaats-
bewijzen voor Amsterdam-Zand-
voort bij zich heeft. Dat econo-
mische spel vormt de door de heer
Hetem beoefende geheime kunst.
Een boeiend spel, dat'zowel hem als
zijn assistent Lambers in de ban
houdt en dat hen elke zondag aan
de eindpunten kluistert.

Watergetijden
H. W. L. W

aug.

10 11.15 6.30
11 -._ s.-
12 1.04 9.-
13 1.59 10.—
14 2.39 10.30
15 3.20 11.30
16 4.— 12.—

H. W. L.W.

23.52 19.—
12.35 20.30
13.40 21.30
14.26 22.30
15.08 23.-
15.48 24.-
16.30 24.30

strand
berijdbaar
15.00-22.00
4.00-10.30
5.00-11.30
6.00-12.30
6.30-13.00
7.30-14.00
8.00-14.30

Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

Daar kunt u heen
Monopole

Vrijdag 8 t/m zaterdag 10 aug.,
7 en 9.15 uur: film: „Vergiss mich
nicht".

Maandag 11 aug., 7 en 9.15 uur:
film „Met dieven vangt men die-
ven."

Dinsdag 12 aug., 7 en 9.15 uur: fliirf
„De hofnar".

Woensdag 13 aug., 7 en 9.15' uur:
film „Sissi, romance van een
prinses."

Donderdag 14 aug., 7 en 9.15 uur:
film „Stille getuige".

Vanaf vrijdag 8 t/m donderdag 14
aug., 2.30 uur (alleen bij slecht
weer) film: Stan Laurel en Oliver
Hardy in: Liever lui dan moe".

Hotel Bouwes
Dagelijks 8 uur: het Italiaanse or-

kest Stelio.
Zondags matinee.

Mensen en zaken
Pleidooi voor regenwolken.

Als men het Haarlems Dagblad, van
donderdag j.l. wil geloven, zijn de
badgasten van Zandvoort aan de
grens van verveling en uiterste
wanhoop gekomen,

Op de voorpagina staat een van
pessimisme druipend stukje, waarin
de schrijver zich het slechte weer
van'de laatste dagen klaarblijkelijk,
zo heeft aangetrokken, dat hij van
Zandvoort één dorre en grauwe
poel van ellende heeft gemaakt.

Met vette letters luidt de kop:
„Badgasten in Zandvoort vervelen
zich"

Op pagina 7 wordt dit mineur-
geschrijf nog eens „sappig" uitge-
werkt tot een artikel met een ver-
schrikkelijk naargeestige tendenz.

VERREGEND ZOMERSEIZOEN
(vette streep eronder), „'Gebrek aan
amusement laat zich in Zandvoort
gelden" en „Badgasten hangen -,in
café's verveeld rond". - ~'

Zoveel grauwheid en verveling in
zo'n kort bestek en dat nog wel in
d'Oprechte Haarlemse Courant
Oef, wat treffen de badgasten het
toch slecht!

Ja, zegt de bedrukte scribent, in
de straten van de grauwe badplaats
is het druk, want waarheen moet
men anders gaan als het strand en
de duinen alle aantrekkelijkheid
hebben verloren? Het is geen gé-
zellige drukte, want de zomerse
stemming ontbreekt. En dan volgt
een trieste opsomming van de din-
gen, die de badgasten in arremoede
nog doen: boeken kopen, boeken le-
nen, watertoren bezoeken, een kop-
je koffie drinken, (plus 'n gebakje),
rondslenteren en de enige- bioscoop,
die Zandvoort bezit bezoeken. Maar
dat alles gaat gauw vervelen, zegt
de ontmoedigde en hij voegt aan
zijn lijstje toe: De badgasten ver-
maken zich verder wat in de auto-
maten speelzalen of „hangen rond"
in café's.

Dat rondhangen (hoe gaa't dat
eigenlijk?) schijnt wel een term te
zijn, die indruk maakt op deze kam-
pioen der zwartgalligheid.

Voor de strandexploitanten is dit
seizoen al verloren, meent hij ver-
volgens. Al zou de zon tot de Kerst-
dagen schijnen, dan nog kan dit het .
seizoen niet goedmaken. - - ~

Heel tragisch. Maar 't is schro-
melijk overdreven. De badgasten
moeten Stoeleman maar eens op dit
heerschap afsturen, om hem wat op
te vrolijken. _ Want ze zullen —
wanneer ze" van 'zijn' mening kennis *
nemen — zelf verrast zijn dat. ze
zich zo vervelen en zó „rondhan-
gen"

Intussen blijven wij — mét Stoe-
leman — houden dat deze zomer
heus nog wel meevalt. Van een •
vervroegde exodus der gasten is
nog helemaal geen snrake. De
maand augustus kan nog drie bloed-
tiete weken opbrengen. En wat zegt
onze Haarlemse krantenmaii dan?
De mussen vallen van het dak. De
badgasten hangen weer rond in
Zandvoort, omdat ze geen raad we-
ten van de hitte. Ofschoon hij zegt
dat ook met een stralend slot dit
seizoen tot de slechtste zal behoren
van de na-oorlogse jaren. Waar-
schijnlijk schreef deze man nog
niet in het Haarl. Dagblad in de ja-
ren 1954, '55 en '56.

Maar mochten er badgasten zijn,
die toch enigszins gedeprimeerd
zijn door de negatieve suggestie,
die van dit uitzichtloze geschrijf
uitgaat, dan worden zij nogmaals
gewezen op de aanwezigheid van
het duingebied rond Zandvoort, dat
— zelfs en juist dikwijls tijdens
sombere en regenachtige dagen van
een indrukwekkende schoonheid is.

Natuurlijk is de mening „de zee
en de zee alleen" eenzijdig en lang
niet alle zomerdagen zijn zeedagen,
maar het getuigt van een gebrek
aan fantasie om een zomer, die niet
direct 100 zomerse dagen oplevert,
af te schilderen als een mislukt sei-
zoen, wa.arin de badgasten maar
wat rondlummelen en zich vervelen.

Men moet het zelf ondervonden
hebben en men moet de steeds wis-
selende en imposante wolkgevaar-
ten boven de met dennen, .en-.vlier _
begroeide duinen gezien hebben om
te kunnen zeggen dat een ietwat
donkere zelfs regenachtige dag al-
lerminst een verloren dag is.

Dit zou bijna een pleidooi kunnen
worden voor regen en bewolkte
lucht! Dit is 't natuurlijk niet. (De
duingebieden zijn in de volle zon
zeker ook mooi!).

Dit stukje wil alleen maar stel-
ling nemen tegen akelig en zuur
geschrijf, waar niemand mee gebaat
is. Zeker, Zandvoort biedt nog
steeds te weinig , aan recreatie-
nïogelijkheden. in het dorp zelf.

Luttele minuten echter buiten dit
dorp ligt een terrein, wij zouden
haast zeggen: braak, omdat het na-
genoeg als een „minder ontwikkeld
gebied" wordt beschouwd en stel-
selmatig wordt verzwegen.
' Terwijl het er borg voor staat

dat een badgast zich ook in regen-
achtig weer gelukkig k£Ui voelen!
De seizoen-gasten moeten *•»: alleen
maar wat meer voorstellingSver-
mogen hebben dan de schrijver in
het Haarlems' Dagblad. - *~

En zij, .moeten zich even anders'-,
kleden! i' • ^

' • MOMUS. ~ -



FAMILIEBERICHTEN

Op dinsdag 5 augustus is te
Amsterdam op 3-jarige leef-
tijd overleden onze zoon

RIKUS

J. F. Zwerver
H. O. Zwerver-Broersma

Zandvoort, Julianaweg la ,
De crematie heeft inmiddels
plaats gehad.

Heden overleed mijn lieve man
en zorgzame vader
HERMAN JOAN PERSMAN

op de leeftijd van 69 jaar.
O, C. Persman-Spieker
Jan

Zandvoort, 7 augustus 1958
Stationsstraat 10
De overledene is opgebaard in
een der rouwkamers Zijlweg 63

te Haarlem. Bezoeken van 2-4
uur en 's avonds van 7.30-8 u.
behalve zaterdag- en zondag-
avond. •*
De crematie zal plaatsvinden
op maandag 11 augustus in
het crematorium te Velsen na
aankomst van trein 11.34 uur
halte Driehuis-Westerveld.

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 9 uur:
Doktoren:

P. Flieringa
Brederodestraat l, telefoon 2181

en
C. F. M. Robbers
Koninginneweg 34, telefoon 2813

Zondag 10 augustus -
Dierenarts J. Jongkind, Kenau-
park 13, Haarlem, telefoon 14524.

Wijkzuster:
M. E. Niezen
Van Lennepweg 42, telefoon 2382

Apotheek:
9—15 augustus:
Apotheek Kerkhoven, Zeestraat 71
ledere avond vanaf 10.30 uur ge-
opend voor recepten en spoedge-
vallen.
Zondags zijn beide Apotheken ge-
opend.

P R E D I K B E U R T E N

Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 10 augustus

10.30 uur: mej. ds. W. H. Buijs.
Ned, ..Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 10 augustus

10.30 uur: ds. A. Noorman, Ned.
Herv. pred. te Zaandam.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmaweg
Zondag 10 augustus

9, 10.30 en 17 uur: ds. L. G. Pley-
sant van Leeuwarden.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zondags H.H. Missen om 6.30-7.30-

8.30-9.30. Hoogmis 11 uur en 12
uur.
's Avonds om 7.30 ur Lof.
In H. Mis van 8.30-11 uur en 12
uur zijn alle plaatsen vrij.

In de week H.H. Missen om 7 uur,
7.45 en 9 uur.
's Avonds om 7.30 uur Lof.

N«d. Cbr. Gremnruchapsband
Tot en met 26 aug. geen samen-
komst.

Jehova's getuigen
Woensdag 20 u. en zondag 14.30 u.
studie op adres Hogeweg nr. 46.

Humanistisch Verbond
Zondag 10 aug., 9.45 uur, 402 m:
radiotoespraak door dr. D. H. Prins
over „Vogels van diverse pluimage"

OPENBARE LEESZAAL
Nieuwe aanwinsten

Maandblad" „Ons Amsterdam", jrg.
1950, '51, 52, '53, 54, ,'55 en '56.

A.' Rauwerda, Bouwmaterialen en
hun., toepassing, deel l, 2 en 3.

RIJWIELEN
AUTOPEDS
DRIEWIELERS
RADIO'S
T.V.
DRAAGBARE RADIO'S
Alle soorten batterijen
SCHEERAPPARATEN
WASMACHINES
CENTRIFUGES
STOFZUIGERS
STRIJKIJZERS
Alle electr. apparaten
VERLICHTING
SOUVENIRS
enz. enz.

vindt U bij:

Henk,
Schuiïenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

Voor

Herenkleding
en

Herenmode
De speciaalzaak
van Zandvoort
Ruime keuze in

Costuums
Sportcolberts
Pantalons
Regenkleding
Overhemden
Weekenders
Sweaters
Shorts
Jacks
Shawls
Dassen
Sokken
enz. enz.

E. de Boer
KERKSTRAAT 20

telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Qaadauisplein.
3845 Gemeente Secretarie
2069 Begrafenis- en. crematie-onder-

neming J. de Koode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Qrote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3346 Holjoplex, Stationsplein 13-15,
Hout, tooard, triplex

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
•bachs Drukkerü, Achterweg 1.

Amsterdamse
Groentecentrale

Jan Filmer
TOLWEG 16 - TELEF. 3195

GROENTEN
Sperciebonen ... , p.pond 0,29
Komkommers 2 voor 0,35
Andijvie 3 pond voor 0,25
Sla 3 stuks voor 0,25
Snijbonen p.pond 0,35
Bloemkool 3 stuks» voor 1,00
Gesneden andijvie p.p. 0,18
Gesneden snijbonen p.p 0,58
Worteltjes p.pond 0,18
Gekookte bietjes ...p.pd 0,19

10 kilo
Zeeuwse eigenheimers

voor f 1,95

FRUIT
Kruideniersperen 3 p. vr 0,95
Rode bessen ... p.pond 0,85
Handappelen (Holl.) 3 p. 1,00
Buitenl. appelen p.pond 0,55
Blauwe pruimen p.pond 0,39
Stoofperen 3 pond voor 0,55
Pracht tomaten p.pond 0,38
Druiven p.pond 1,29
Rode pruimen.... p.pond 0,69

Maak van Uw tijd-
schriften 'n waar-
devol boek. - Laat
ze daarom bij ons

inbinden.
GERTENBACHS

DRUKKERIJ
Achterweg l - Telef. 81S5

OEPERS
J. F. Zwerver

ARTS
Julianaweg la

hervat de praktijk
op maandag 11 aug.

D. BEEK
TANDARTS

Tolweg 2, telefoon 2160

AFWEZIG
van 9-23 augustus

WONINGRUIL
Aangeb. vrij huis te Am-
sterd., 4 krs, keuk, warm
water, badc., ƒ 55 p.m. in
ruil v.won. Zandv. of omg.
min. 4 slpkrs. Br. Zwaar-
demakersstraal 53, telef.
741708, Amsterdam.

WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort

3e etage Adm. de Ruyter-
weg 4 gr. kamers, oadcel,
2 zolderkamers.
Gevr. woning Zandv. en
omstr. Br. nr. 6001 bur.
Z. Crt., Achterweg 1.

WONINGRUIL
A'dam- (Watergraaf sm.) -

Zandvoort of omg.
Aangeb. vrij bovenh., ben.
2 kmrs, keuk., 2 wc's, 2
balc., kelder; bov. 3 slaap-
kmrs, badk., vrij uitz.
Gevr. vrij huis, plm. 5 krs,
liefst gar. Br. nr. 6007
bur. Zandv. Crt

Te huur v.a. 1/10 ONGEM.
KAMER, ruim 3x4 m2, m.
.stookaansl. Gebr. v. keuk.
etc. BUI. cond. Liefst ver-
pleegster of oudere dame.
Br. nr. 6004 bur. Z.Crt.

Te huur gevr. GARAGE in
omg. Julianaweg. Slaap
Julianaweg 8, tel. 2475.

Z.s.m. GEMEUB. WOON
RUIMTE in Zandv. gevr
voor perm. bew., voorzien
van c.v., 2 slaapk. m. wijc
keuken, evt. voll. pension
liefst in centr. Br. nr. 6002
bur. Zandv. Courant.

HUIS TE KOOP GEVR.,
vrij te aanv. Br. nr. 6006
bur. Zandv. Crt

IN RUIL aangeb. heren-
fiets i.g.st. voor sport- of
damesfiets.
Te koop aangeb. Etna HE-
TE LUCHTKACHEL met
plaat. Telefoon 3836.

PENSION te koop ƒ 35.000
Pand te huur m. recht van
koop. 13 krs, c.v., olie-
stook. Br. nr. 6005 Z. Crt.

Te koop: 1-pers. K A N O
met karretje en pendels.
Koninginneweg 7.

Te koop: Etna HETE
LUCHTHAARD, grote ca-
paciteit. Na 19 uur. Oos-
terparkstraat 27.

Te koop: PICK-UP in kast
met platenhouder en pla-
ten. ƒ 35.-
Herm. Heijermansweg 43.

Te koop: Philips PICK-UP
3 snelheden ƒ 35,— en
JONGENSFIETS ƒ 30,-.
Tel. 2895, Stolbergweg 15.

KINDERWAGEN (Rei-
mersma) z.g.a.n. aangeb.,
half Engels model.
Brederodestraat 118.

Aangeb. goede PHILIPS
RADIO, ƒ 40,-.
Dr. Gerkestr. 78 (na 6 u.)

Te koop: OLIESTOOK-
KACHEL Vroling 30;
STAPELLEDIKANT.
Telefoon 2760.

MEISJE gevr. liefst boven
20 jr, in kl. gez. v. hele of
halve dg. Goed loon. Aanm.
na 7 uur Kerkhooven, Wil-
helminaweg 36.

NETTE W E R K S T E R
gevr. v. 2 dg p.w. Mevr.
Slaap, Julianaweg 8, tele-
foon 2475.

Gevr, voor dir. WISKUN-
DE BIJLES v. leerl. 3e kl.
gymn. Lijsterstraat 17.

Laat uw hond door een
erk. trimmer PLUKKEN
of SCHEREN. Spec. aan-
bev. door h.h. dierenartsen.
Ook aan huis te ontbieden.
G, WALMAN, Kl. Hout-
straat 34, Haarlem, tele-
foon 02500-14303.

Te koop:
WOONHUIS

Wilhelminaweg te Zandvoort met flinke tuin;
indeling: 2 kamers ensuite, keuken, kelder, 3
slaapkamers, badkamer en ruime zolder.
Br. nr. 6003 bur. Zandv. Crt, Achterweg 1.

C^OiTOdeX El.̂ Ta Noorderdumweg Zandvoort

vraagt voor direct

aankomend

sfeno-typiste

TE KOOP:
Nieuw te bouwen percelen.
Eigen grond, premie ƒ3500
Hyp. beschikbaar.
Te koop wegens vertrek:
4 kamerflat ƒ 35.000.
Te koop wegens vertrek:
4 kamerflat ƒ 30.000.
Nieuw te bouwen perceel,
bev. l gr. kamer, keuk.,
gar., 3 slpk., douchecel,
zolder, eigen grond.
Huis met gar., Gerkestr.,

dadelijk te betr.
Nieuw geb. perceel, bev.
gr. kamer, keuk., schuur,
gar., bov. 4 slpk. m. zold.
Dir te aanv. Hyp. besch.b.
Gem. te huur gevr. voor
pl.m. een half jaar: 3 of 4
kamers met keuken en
badk.; ong. f 200,— p.m.
Gem. te huur: Beneden-en
bovenhuis ƒ 125 p.m.
Te koop gevr. Huis, omtr.
Engelbei'tsslraat.
MAKELAAR W. P A A P
Hogeweg 17 Telefoon 2965

Uw wasmachine of andere
electr. apparaten stuk?

Vlug en billijk gerepareerd.
Lampen ophangen ƒ l,—.
A. Snellens, Burg. Beeck-
manstraat 22.

Echtp. met 2 kinderen
zoekt voor de laatste week
aug. vlak bij zee VOLL.
PENSION. Ten Kroode,
Meeuwenweg 39, Hengelo
(Ov.)

Grote Franse spiegel
met kuif 32,50
Moors tafeltje .... 25,—
Zes kristallen bierglazen
(geslepen) 9,50
Dagobertstoel .... 47,50
Ovale Franse spiegeltjes
vanaf 2,50

Jeanne G. Doorman
„Eigen sfeer"

Kunst, antiek, curiosa
Kleine Houtstraat 113
Haarlem, telef. 11318

5555
dieren 7\^
popelen ^
om u
te zien.

Ze zijn
altijd thuis
en ontvangen

van 8.30 uur tot
zonsondergang
in de tuin.
In 't aquarium
van 9-6 uur.

amsterdam - tel. 51736

Goede sortering

Badmutsen
Badtassen

Drogisterij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7 - Tel. 2327

ABONNEERT U
op de

ZANDVOORTSE
COURANT

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

IN KUALITeiT,
AODELLfN ÉN KLEUREN

l PERSOONS MODERNE SLAAPKAMER
best. uit ledikant, tafel, stoel, nachtkastje ƒ 109
IDEM 2 PERSOONS doch met 2 stoelen ƒ 159

Beddenmagazijn W. H. Kempelf
Haltestraat 21, telefoon 2119, 3344

PRACHTIGE JAPANSE CAMERA'S vanaf ƒ 79,-
Belichtingsmeters hiervoor v.a. ƒ 29,75
Ie KLAS JAPANSE VERREKIJKERS IN TAS

Hebt U al kennis gemaakt met de
HOLLANDSE KLEINBEELDCAMERA? Slechts f 59,-

Verder alle merken camera's voorradig zoals Agfa, Zeiss-Ikon, Kodak,
Adox, Bolleicord. Sommigen hiervan zijn sterk in prijs verlaagd.
WATERDICHTE REPORTERTASSEN ƒ 9,90
Pracht collectie ALBUMS in voorraad. Verder hebben wij voor U alles
op fotogebied zoals lijstjes, geelfilters, sonnekapjes, viewers enz.
Verkrijgbaar bij uw speciaalzaak

Foto-iCino HUIOTBORG GroteKrocht19
Tel. 2510

LAAT TIJDIG PASFOTO'S MAKEN!

Een stofzuiger om trots op
te zijn:

Excelsior
stofzuiger

Nieuw model, prima zuig-
kracht ƒ 145 of ƒ 2 p.w.

Televisie Radio Specialist

F. H- PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Eet nü vlees
500 gr. lamsvlees v.a. 1,25
l kg runderlappen 3,10
750 gr. gehakt h.o.h. 2,10
Verder uitgebreide sortering

vleeswaren

SLAGER GAUS
KERKSTRAAT 14 - TELEF. 2102

" H O L I D A Y
Auto's zonder chauffeur
Uitsl. model 1957 en 1958 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapitan,
Fords Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10454

Wollen kindersokjes
„Swan" baddoeken
Theedoeken
Nylon kinderpettycoats
Verpleegsterschor ten... ƒ 2,98
Moderne katoenen pyama's

3/4 broek
Nylon onderjurken
Frisse dessins tafelkleedjes
Nylonkousen

Belami - Dubarry

AD. NOTTEN
Haltestraat 59 Telef. 3398

Voor al uw

BINDWERK
en

DRUKWERK
naar

Gertenbadis
Drukkerij

Achterweg l - Telefoon 2135

*

NIEUWE BESSEN f 5,25 p. fles Afgehaald aan de zaak
zoals altijd
25 cent goedkoper, dus

fles Slijterij HAMERS
Jnl^0 KOSTVERLORENSTRAAT 34"



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

«»..»» » *%«««»SCHAUB LORENZ
BLAÜPUNKT

Grote keuze PHILIPS draagbare radio's • In onze nieuwe showroom tonen wij U het allernieuwste -

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN J. KEUR

Hlectro-radio-teefmisoh tureau
BUROEM.
ENGELBERTSSTRAAT. 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

GROOTS FILMFESTIVAL!!
De topfilms der laatste jaren!
Vanaf VRIJDAG 8 AUGUSTUS t/m
ZONDAG 10 AUGUSTUS, 7 en 9.15 uur

Vergiss mioh nicht
•met Walter Giller, Robert Freytag, Gardy
Granass

M.m.v. het Rias dansorkest en zijn Combo; de
4 Sunnies; het Corneltrio en Freddy. Een praoh-
tige kleurenfilm vol vaart en optimisme.
Toegang alle leeftijden.

MAANDAG 11 AUGUSTUS, 7 en 9.15 uur

Met dieven
vangt men dieven
Gary Grant, G-race Kelly, John Williams
Toegang alle leeftijden

DINSDAG 12 AUGUSTUS, 7 en 9.15 uur

De hofnar
Danny Kaye, Glynis Johns, Basil Rath*-
bone. Toegang alle leeftijden.

WOENSDAG 13 AUGUSTUS, 7 en 9.15 uur

SISSÏ, romance van
een prinses
(Eerste deel)
Romy Schneider, Karlheins Böhm, Magda
Schneider. Toegang alle leeftijden.

DONDERDAG 14 AUGUSTUS, 7 en 9.15 uur

Stille getuige
(Rear window)
James Stewart, Grace Kelly, Wendell
Corey. Toegang 18 jaar.

Vanaf VRIJDAG 8 AUGUSTUS t/m DONDER-
DAG 14, AUGUSTUS 2.30 uur (alleen bij slecht
weer) SPECIALE MATINEE.

Stan Laurél en Oliver Hardy in:

Liever lui dan moe
Toegang alle leeftijden.

Plaatsbespreken: dagelijks van 11.30-12.30 uur
Telefoon 2550.

Autorijschool „Laurex&s"
leidt U op In zo vlug mogelijke tijd. Les ƒ 6,- per uur.

Aanmelden: Zandvoortselaan 25
Telefoon 8556

DB VOfcKSKRBtDIKTBANK VAN HAARfcBM EN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

h&lpt U
ALS OVERHEIDSINSTELLING

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet

inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (wta-

keliers) aan het Kennemer Finanoierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, f dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP &\s U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering). j

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de
' plaatselijke correspondent n.

Autorijschool K.

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

- VI'

ie

OFFENBERG
lefoon 20085, Haarlem

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gejrkestraat 48 rood
Garage Rinko, telefoon 2424

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

WIST U
dat 20% korting op alle
stoomgoederen perma-

nent wordt gegeven,
in'dien U deze brengt
en haalt in ons filiaal.
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en' ververy

• Telefoon 2653

Wat voor feest of partij?
Alles verhuren, wij!
Glaswerk, porcelein, bestek-
ken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdriiiker, 'telef. 2164

Erkende
AUTORIJSCHOOL „ZANDVOORT"

Autorijles
Verhuur van Opeis Rekord
zonder chauffeur

TI-ïORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

bestel tijdig
uw schoolboeken

,esvé" grote krocht 17

ADVERTEERT
ia de

ZANDVOOKTSE COUKANT

modelpleister- f-^
modepleister 'fff,
elastisch

* waterdicht
IMPORTEUR: N.V. FERIE HEDDES
Groningen * Zandvoort
05900-29337 02507-2067

Haarlem: geliefkoosd toeristenoord,
stad van vele talen, nieuwste vestiging
van Linguaphone l

Morgen 9 augustus opent

LINGUAPHONE op NIEUWE GRACHT 88

zijn Haarlemse gehoorzaal

Belangstellenden kunnen voortaan in Haarlem metterdaad

kennis maken met de Linguaphone-methode en zich zonder

enige verplichting een gramofoon-talencursus laten demon-

streren. Ook aan huis worden op verzoek vrijblijvend

demonstraties gegeven.

Nieuwe Gracht 88
Haarlem
Tel. 19410 (02500)ÏNGU4PHONE

JLJ
Complete cursussen
in 22 talen:
Engels, Frans, Duits, Spaans,
Italiaans, Russisch, Neder-
lands, Pools, Zweeds, Noors,
Iers, Portugees, Fins, Tsje-
chisch, Esperanto, Iraans(Per-
zisch), Chinees, Hindoestani
(Urdu), Arabisch, Nieuw-
Hebreeuws, Nieuw-Grieks,..
Uslands.

Inlichtingen - Demonstratie - Prospectus • Verhuur - Verkoop.

Maandag 11 augustus 3 uur opening

Schoenrepat*atiebedi*ijf
A. C. BARKMEIJER
Onder rijkstoezicht gediplomeerd TOLWEG 24

Telef. voorlopig 3601
Wilt U verzekerd zijn van prima schoenreparatie? Laat ons deze
dan verzorgen. Zonodig afhalen en bezorgen.
Ook alle soorten rubber- en crêpe-reparatie.

PIJNLIJKE VOETEN? Laat bij ons uw schoenen met de
FROBANA MACHINE vakkundig behandelen.

TEVENS VERKOOP VAN ALLE SOORTEN BIJ-ARTIKELEN,
VETERS, SCHOENCREME, INLEGZOOLTJES enz.

Jëbr'51
(BURGER!
| slagerijen j

Bij
Slagerij
Burger

is goedkoop
GEEN
duurkoop!

NATIONAAL en INTERNATIONAAL BSKROOND

Vrijdag en zaterdag:
Lamsrollade 2,48
Lamscarbonaden 2,08
Fijne riblappen 3,38
Braadworst of saucijzen 2,48
Doorr. Runderlappen 2,68

100 gram ham en
100 gr. Paté de
foie gras, samen 79 ct

2,90
300 gr.

ROSBIEF
ENTRE COTE
STAARTSTUK
LENDE ;. 500 gr.-3,20
Heel malse biefstuk

100 gr. 0,75

Heerlijk lamsvlees
Lamsbout 2,45
Magere lamslappen 2,20
Lamscarbonade 1,48

100 gr. pekelvlees
100 gr. lever, samen 85 Ct

Doorr. varkenslappen
500 gram 1,19

Heerlijk bij sla en
jonge groenten:

woensdags :

en donderdags
500 gram gehakt h.o.h. 1,10
100 gr. pork
100 gr. Baks. samen 49 Ct

Koop vlees en vleeswaren bij

Gebr. Burger's slagerijen
HAARLEM — AMSTERDAM

ZANDVOORT, HALTBSTRAAT S, THLHFOOHT J»94

Maak de wintermaanden gezellig met

Philips radio en televisie
Bestel heden bij ons uw
toestel. Wij zorgen voor
een prima ontvangst.
PHILIPS TELEVISIE
groot beeld 43 cm ƒ 795,-
compl. geplaatst vanaf
ƒ 157,05, restant in term.
PHILIPS TELEVISIE
53 cm ƒ 995,- compl. ge-
plaatst vanaf ƒ 190,55, res-
tant in termijnen.

PHILIPS platenwisselaar met tijdelijke inruilactie
ƒ 25 voor uw oude Philips
ƒ 15 voor elk ander fabrikaat
ƒ 10 voor 10 oude' gramofoonplaten
PHILIPS leuke kleine radiotoestellen met aansluiting voor uw platen-
speler.
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg, de betaling met" U.

Aangesloten, bij de
Volks-credietbank
Erkend gedipl. Philips service-
dealer voor radio en televisie.

RADIO .TELEVISIE! SPECIALIST

F. H. Penaat
Kostverloreastraat 7 - Telef. 2584

Annex CABARET EXTASE
Zandvoort

Het gehele jaar geopend

Gedurende de maand augustus
dagelijks 's avonds 8 uur
liet Italiaanse dans- en

showorkest

STELIO
met de charmante zangeres

G1ANNA LOY
Afgewisseld door een

cabaretprogramma
met internationale artisten

ZONDAGS MATINEE
met volledig avondprogramma.

HUIS-, DECORATIE- en
RECJLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
Tel. 2562, Zandvoort Gevestigd 1879

Burg. Engelbcrtsstraat 54
GLAS-ASSURANTIE

Voor

GOED BROOD
en

BANKET
naar

Fa. H. van Staveren
Zeestraat 48 - Telef. 26S4

DE EERSTE COOF. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING n a
Ziflweg 63, Saarlem, tel.
Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver-
zorging van begrafenissen, cre-
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

WIE NIET ADVERTEERT " .
•WORDT VERGETEN!!!

Elke fijnproever
prefereert :i LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150
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Redaktie en
administratie:
Achterweg l
T«léfoon 3185
Giro 523344

Ad Y»r tantieprijs:
12~ct per mm-hoogte

Z A N D V
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDKNHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,.— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland' ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Meeuwen winnen temposlag
en spelen gelijk tegen KFC (Ie divisie)

Wederom heeft Zandvoortmeeuwen bewezen dat het een spelspeil kan
ontwikkelen, dat vriend en „vijand" tot verbazing brengt. Vorige week
behaalde de Meeuwen een alleszins lofwaardig gelijk spel (2-2) tegen
Heerenyeen, zondag j.l. werd in een o.i. nóg beter gespeelde wedstrijd
tegen 'een op papier veel sterkere tegenstander — het Koogse K.F.C.
— andermaal een eervol gelijk spel (3-3) uit het vuur gesleept.

't Was. een bijzonder aardige strijd,
waarin Zandvoortmeeuwen de vol-
strekt '"gelijkwaardige tegenstander
was van' K.F;C., dat keer op keer
„met de rug tegen de muur" stond-
om .zich de rappe Zandvoortse
voorwaartsen van 't lijf te houden.
Wij-herhalen het: als dit elftal in
de komende competitie zo blijft
spelen^ als. het in deze twee vriend-
schappelijke ontmoetingen deed, zal
het een ernstige- gegadigde voor de
kampioenstitel in de tweede klasse
blijken te zijn.

Onmiddellijk na de aftrap, die
K.F.C, deed;.; nam Zandvoortmeeu-
wen het initiatief tot een serie ge-
vaarlijke aanvallen, die alle aan-
dacht eisten van de „omvangrijke"
Hendriks. Deze bekwame stopper
kon" vooralsnog het veld zuiveren,
waarbij hij dikwijls- zijn rechtsback,
die niet al te safe was, moest bij-
springen. Na deze Zandvoortse
stormloop, waarin vooral Halder-
man""(linksbuiten) zich' onderscheid-
de en Jan Visser een kundige mid-
denvoor was, kreeg de, jonge kee-
per Ter Wolbeekr gelegenheid-zijn
keuze voor deze avond te reeht-
vaardigen. .De Koogse voorhoede-
speler Këereweer spurtte- ongehin-
derd op de Zandvoortse veste -af;.
Ter Wolbeek lieg goed uit en sloeg:
vallend de bair/weg. De terugsprin-
gende: bal werdi' opgevangen ' door
Keereweer, die1 ditmaal hard • over
schoot. .

Op-,een -uitstekend, door de' mïd-
denlinie aangegeven» bal: 'startte-- G..
Haldermanr' op - 'het- -juiste - -ogenblikr-
Even- aarzelde 'de. rechtsback van.
K.F;C; en dat ,werd"hem> noodlottig,
want-het volgende ogenblik liep 'hij-
meters achter de- sprintende Zand-
voortse- linksbuiten, die zijn rush
besloot met een meesterlijk vleugel-
schot, : dat via de verste paal ee;i
doelpunt werd. 1-0!

Ia de Koogse voorhoede zat men
intussen ook niet stil. Men gaf de-
Zandvoortse achterhoede menige
lastige • opgave, waarmee Kerkman
c.s. nog wel raad wisten. Eenmaal
greep de achterhoede mis na een.
corner van rechts. Het was de
K.F:C.'-linksbuiten Jan Koster, die
met "een gloeiende kogel de gelijk-
maker presenteerde. Direct hierna
kreeg K.F.C, nog twee corners te
nemen, die door goed ingrijpen van
Ter. Wolbeek niets opleverden. -

Met 1-1 ging de rust in.
De. 'tweede helft begon met een

licht. K.F.C.-overwicht, in welke pe-
riode de Zaankanters de leiding na-
men-> door wederom Keereweer, die
een:: van de lat terugspringende bal
onbarmhartig ' hard in de touwen
joeg.. 1-2.

Hoe-snel er. werd gespeeld mag
blijken- •. uit de • safe,., die de Zaanse.
keeper .Schouten onmiddellijk na de

, aftrapó moest verrichten, toen hij
uitvallend een kogel van 'Jan Visser-
overmeesterde. Direct hierop kreeg
A. Stokman (rechtsbuiten) een cor-

bouwen
In juli- : kwamen 20 woningen- gereed
terwijl), met. de bouw - van vijf wonin-
gent.een* aanvang werd gemaakt. Op
l augustus; waren nog 304' wonin-
gen>-in uitvoering..

Stagnatie van werk
Wegens, allerlei'" moeilijkheden, is vo-
rige week. dé aanleg van1 wegen, enz.
in het noordelijk, gedeelte van de
badplaats gestaakt. Er wordt naar
een oplossing gezocht om-- zo spoe-
dig mogelijk het werk weer te her-
vatten.

Bussenbotsing
Tijdens een botsing tussen twee
autobussen van NZHVM j.l. zater-
dagavond nabij „De viersprong" in
Aerdenhout werd een groot aantal
personen gewond. Ook twee inwo-
ners<.-uit Zandvoort liepen verwon-
dingen op.

-i

Wandelend puzzelen
Hedenavond organiseert de. motor-
dub „Zandvoort" een wandelpuzzel-
tocht. Start om 9 uur vanaf „De

.Vijverhut" aan de Vondellaan.

nre te nemen. Zandvoortmeeuwen
ging weer de toon aangeven en het
laatste halfuur van de tweede
speelhelft werd een boeiend kijk-
spel. De ijverige en uitstekend spe-
lende voorhoede, waarin de beide
binnenspelers Heijne en Oosterbaan
goede verbindingsofficieren bleken
te zijn, trok keer op keer ten aan-
val. Uit een van deze bezoeken aan
het Koogse deelgebied, waarin de
technisch knappe, maar niet be-
paald snelle Hendriks langzamer-
hand zijn greep op de onweerstaan-
bare Zandvoorters verloor, doel-
puntte Jan Visser, -die deze avond
bijzonder op dreef was. En steeds
maar golfden de aanvallen elkaar
op, gestuwd door de gehele achter-
hoede. Inderdaad proefde men een
overwinning bij Zandvoortmeeuwen
en de enthousiaste toeschouwers,
die een uitstekende wedstrijd za-
gen, vuurden hun favorieten lui'd-
keels aan. En juist toen men dacht
dat Zandvoort zou doorbijten, dook
plotseling de rechtsbinnen van K.
F:C., Dral, • als een kanonskogel in
een gapend gat van het midden-
veld Iedereen rekende op Ter
Wolbeek, behalve Ter Wolbeek zelf.
Waarschijnlijk kon hij ook niets
doen tegen het enorme schot, dat
het net van zijn doel ver deed op-

bollen. Zandvoortmeeuwen stond
weer achter. 2-3.

Nadat Jan Zwemmer na een bles-
sure weer „opgelapt" was, kwamen
'de Meeuwen wederom terug. In een
prachtige charge van de lichte bri-
gade vuurde Jan Visser op het
Koogse heiligdom. Tegen dit schot
had Keeper Schouten geen afweer-
middel. Het was gelijk! 3-3.

En plotseling kreeg G. Halder-
man een ingeving. Hij moet ge-
dacht hebben dat alles mogelijk
was in deze fase van de strijd.
Daarom rende hij als een antiloop
achter een- ver naar voren gespeel-
de bal aan. Een van zijn collega's
liep mee, maar beroerde de bal niet.
De scheidsrechter gaf echter door
een fluitsignaal te kennen dat hij
niet akkoord ging met het prachti-
ge doelpunt, dat Halderman scooi-
de

Toen ging de sluwe vos Hendriks
naar voren, alsof het 'n competitie-
wedstrijd was! En in het half duis-
ter bevochten de Zandvoorters een
eervol gelijk spel, want de komst
van de Zaanse tacticus in het doel-
gebied va» de Meeuwen, mocht dan
even een frons op het gelaat van de
dappere Zandvoortse verdedigers
brengen, wijken deden zij niet! Wel
werd Hendriks nog heel even de
dupe van het laaiend enthousias-
me, waarmee Zandvoort de gelijke
stand wilde handhaven. Bij een bot-
sing -met keeper Ter Wolbeek, ging
hij een moment tegen de grasmat.

Onder grote spanning kwam het
einde. Met opgeheven hoofd verliet
Zandvoortmeeuwen de arena. De
wedstrijd werd in een voortreffelij-
ke verstandhouding gespeeld.

En nu de competitie, jongens,
Good luck!

De opstelling van Zandvoort was
v.r.n.l. als volgt: Ter Wolbeek, A.
Stokman, J. Zwemmer, A. Koning,
G: Kerkman, B. Water, C. Stok-
man, Heijne, J. Visser, Oosterbaan
en G'. Halderman. H.W.

Wielrennen op het circuit
om het kampioenschap van Nederland

Ruim vier en een half uur hebben zondag vele bekende figuren op
wielergebied het circuit van Zandvoort rondgefietst om te proberen het
kampioenschap van Nederland voor professionals en onafhankelijken
te behalen. Ruim tienduizend bezoekers hebben de 74 renners aange-
moedigd in een temperatuur die verrukkelijk was en met een zon-
netje, dat iedereen bruin bakte.

Om half twee startten in de g-loei-
ende hitte 74 man voor een tocht,
die 184 km lang was en verdeeld
over 45 ronden.

Een mooie strijd is het niet ge-
worden. Een boeiende strijd nog
minder. Alleen had iedereen bewon-
dering voor de winnaar van deze
wedstrijd Piet de Jongh uit Made,
die in de 35e ronde uit de eerste
groep van 14 man wist te ontsnap-
pen en meer dan een uur in zijn
eentje moest rijden. Hij nam ectiter
bij elke ronde een grotere voor-
sprong en kwam ruim drie minuten
voor de tweede man binnen. Van-
zelfsprekend werd hij luide toege-
juicht.

Over de strijd is weinig te ver-
tellen. In de tweede rond werd door
twee man getracht een voorsprong
te nemen, in de vierde ronde was
alles weer bij elkaar, terwijl de vijf-
de ronde vijf man aan de kop
bracht, namelijk Bergmans, van
der Borgh, Huissoon, Lahaye en
Wagtmans.

In de zevende ronde werd een
nieuwe groep van zeven renners ge-
vormd, die onder leiding van Gijs
Pouw een voorsprong nam van
tweehonderd meter. Het lint werd

de,
Waar leven is, is hoop

Vrienden, deze keer ben ik 't wer-
kelijk roerend eens met onze goeie
Momus. Vrijdag j.l. ging hij nogal
te keer tegen een schrijver in het
Haarlems Dagblad van daags te
voren.. Nou moet. ik eerlijk zeggen
dat die zuurpruim 't ook. wel wat
bont had gemaakt. Uitdrukkingen
als „verveeld rondhangende badgas-
ten" komen nu eenmaal niet te pas.
En 't is helemaal niet waar. Enfin,
dat heeft Momus voldoende- aange-
toond' zou ik zeggen. (Neem er
maar eentje voor mijn rekening,
jongen!)

Zondag j.l. was 't al weer anders,
zoals U wel gemerkt zult hebben.

Ik ben zo hier en daar eens gaan
kijken, voorzover ik hier en daar
kon komen en ik heb geconstateerd
dat het charmante pareltje aan de
westkust van Europa bijkans onder
de voet.-is gelopen gereden, met
uw welnemen.

Ja, vrienden, Zandvoort was on-
geveer- plat aan 't worden toen ik
mijn. schreden richtte naar de- kern
van het dorp. Onderweg zag ik ver-
schrikkelijke dingen, maar in de
kranten stond maandag dat de po-
litie. de zaak goed in handen had.
Daar leg ik me1 dan bij neer, want
ik heb er een hekel aan de autori-
teiten. dwars te zitten. En ik denk
zo dat ' de1 autoriteiten voornoemd
dezelfde aversie tegen dit soort din-
gen hebben. Ik had 't trouwens he-
lemaal niet erg gevonden als er in
de kranten had gestaan dat de po-
litie de' bende niet meer- aan kon. In
een der kranten- stond dat de po-
litiemannen „successievelijk alle
straten van noord tot zuid volbouw-
den met auto's uit alle windrichtin-
gen"L Dat is inderdaad 't geval ge-
weest. Waar de politie er niet aan
te pas kwam, bouwden de automo-
bilisten zelf met groot succes.
Bouwvergunningen werden niet ge-
vraagd' en het particulier initiatief
beleefde een forse hausse.

Toen ik het parkeerterrein, bij de
watertoren naderde, sloeg de schrik
mij om 't hart. Men zou zweren
dat er opstand' was en- dat barrica-
den van auto's waren opgeworpen.
Alleen de traditionele revolverscho-
ten en de plassen bloed ontbraken.
En op dit alles scheen de vriende-
lijke zomerzon, haast stikkend van
het lachen. Vreemde tonelen speel-
den zich af. Zo zat er een hele "fa-
milie uit Dortmund-WambeH va-
der, moeder en vijf kotertjes) drie
uur ^lang opgesloten in hun auto,
omdat vijf landgenoten van de me-
neer uit Dortmund hun wagens 20-
"danig hadden „geparkeerd" dat. de
bewuste, familie niet meer kon uit-
stappen. Na drie uur kwam men tot

. de ontdekking dat het soms nood-

zakelijk is een gat in het dak van
een auto te beuken Zo ontsnap-
te het' onthutste zevental via andere
auto!s, die alle enige lakschade op-
liepen.

Op de Hogeweg. zag ik tot mijn
vreugde de. machtige gestalte van
de Majoor, die mij van de overzijde
toeriep: „iets te gaan drinken met
hem". Het denkbeeld was kostelijk,
maar wij zijn niet" tot elkaar ge-
komen omdat een enorme file auto's
onze opzet hatelijk verhinderde.
Wij zijn toen elk onze weg gegaan
en hebben in afzonderlijke knijpen
ons glas geledigd. Op de goede af-
loop van de parel. Ik bedoel hier
niets kwaads mee, dat voelt U wel.

Bij de centra, waar altijd veel
auto's staan, verminderde de stoet
langzaam vaart als een stroom dik-
ke pap, die aan 't stollen is. En dan
werd er weer lustig op los gebouwd
met voorbijzien van de bepalingen
der Schoonheidscommissie. En toen
dacht ik: dit heeft Zandvoort nu
altijd gewild. Eén dag is het zomer,
de zaak is weer gered. Er is leven,
er is deining en er is weer hoop
in de verkilde harten. Staat mij toe,
vrienden, dat ik even verklaar waar
om er zo'n lyrische toon in mijn
schrijverijtje zich baan breekt. Ik
ontmoette namelijk de Meester, die
met een kleur van opwinding zijn
fiets hoog boven z'n hoofd hield,
omdat enkele bloedhonden van
autobezitters hun vehikels op des
Meesters rijwiel hadden afgestuurd.
Als ik mijn onvergetelijke Cals-
discipel zie, breekt mijn belletris-

tische ader altijd open. Ik weet dat
hij dit zeer op prijs stelt. Ik riep

, hem _reeds .-van..verre toe: „Vogel,
waarheen uw vlucht?! "

„De zenuwen!" bromde hij, „help
me even met die ellendige fiets, wil
je?"- Ik pakte energiek het achter-
wiel beet en dat was voor hem aan-
leiding het hele geval onmiddellijk
los te laten. Hij masseerde z'n ar-
men en zoog de lucht in z'n longen.
„Hartje, neem jij 'm nu weer even
over, hè?" nodigde ik hem uit" en
deponeerde het rijwiel behoedzaam
op de bagageruimte van een levens-
grote Merdcedes Benz. „De minder-
heden doen 't weer goed", zei de
Meester vergenoegd, maar drie se-
conden later werd z'n gelaat as-
grauw, want z'n fiets werd vakkun-
dig en uitermate volledig vermor-
zeld onder de achterwielen van de
Mercedes, die zich hooghartig . ver-
wijderde. Ergens loeide de sirene
van een ambulance-auto De
totaal-aanblik van dit tafereel: de
krijtwitte Meester, althans krijt-
wit onder zijn vakantie-bruin, en
de verkreukelde fiets, maakte mij
fysiek onpasselijk en psychisch ge-
stoord. Ik kreet mijn medelijden
met des Meesters leed uit en be-
loofde hem de volgende dag mijn
eigen rijwiel aan de vernietiging
prijs te geven door het voor de
trein te werpen. Uit later ingewon-
nen informaties bleek mij dat de
prinsemarij een dergelijke destruc-
tie niet toestaat op straffe van vrij-
heidsberoving. Ik zag dus van mijn
aanbod af. Als symbolisch zoenoffer
zal ik vandaag voor eenmaal per
trein reizen en mijn fiets een beris-
ping geven.

Tot zover, vrienden. Ik zie in dat
de toestand mij heviger heeft aan-
gegrepen dan ik kon vermoeden.
Tot de volgende zomerse dag.

BARTJE.

boven elkaar.

uit elkaar getrokken, zodat zich 'n
tweede groep — onder wie Stolker,
de man met de beste papier — kon
vormen. In de elfde ronde kwamen
beide groepen bij elkaar en al gauw
had dit stel een volle minuut voor-
sprong op de rest van het veld, dat
tenslotte in vier ploegen werd ver-
deeld.

Onderwijl verdwenen verschillen-
de renners, die . tegen dt warmte
niet opgewassen waren, uit de
strijd.

In de 16e ronde kwam een tweede
groep van 17 rijders in de strijd en
een derde ploeg van 14 man. Ron-
denlang kwam in de stand geen
verandering, hoewel de ploegen tel-
kens een stukje kleiner werden door
de uitvallers, onder wie o.m. Wagt-
mans en Wim van Est.

Voorting die in de tweede groep
zat, evenals de Roo, probeerde van
alles om de achterstand te verklei-
nen, doch het resultaat bleef volko-
men nihil.
2oals gemeld kwam Piet de Jongh
in de 35e ronde in actie. Men liet
hem uit de eerste ploeg gaan omdat
hij toch weinig kans op het kam-
pioenschap had. Piet vocht echter
voor de mooie eerste prijs — een
bedrag van driehonderd gulden —
en zorgde met elke ronde, dat dit
bedrag nader kwam.

Piet van Est trachtte, in de twee-
de ploeg rijdende, de achterstand
te verkleinen, maar zijn poging
werd niet ondersteund en daardoor
veranderde er nagenoeg niets.

Piet de Jongh kwam met grote
voorsprong als eerste over de eind-
streep.

Om de tweede prijs werd door
tien man fel gevochten. Van Wét-
ten won met klein verschil en werd
o.m. gevolgd door de uitstekend rij-
dende Piet Damen, van Breenen,
van der Zande, Bergmans, Verhoef,
P. Post en door de twee kanspaard-
ijes voor het kampioenschap Lahaye
en Stolker.

Op de Hunzerug hielden beide
renners in en reden nagenoeg met
een slakkegangetje naar de eind-
streep. Totdat Hijzelendoorn zich
opeens liet afzakken en voor Lahaye
de sprint aantrok. Stolker was daar
door de verslagen man, maar kan
toch wel op een prachtige strijd in
drie wedstrijden terugzien. Piet de
Jongh en Lahaye werden met bloe-
en woorden gehuldigd. JGB

Zee blijft gevaarlijk
De Nederlanders zijn de laatste tijd
enigszins doordrongen van het feit,
dat de Noordzee altijd gevaarlijk
blijft. Van de buitenlanders en in 't
bijzonder van de Duitsers kan dit
moeilijk gezegd worden. Zij weten
niets van muien af en nog veel min-
der van de stromingen met weste-
lijke of oostelijke winden. En on-
danks de vaak tevoren gegeven
waarschuwingen blijft men elgen-
wijs en slaat men elke raad in de
wind.

Er zijn de laatste dagen vele ge-
slaagde reddingen geweest. Het be-
gon vrijdagmiddag op het zuidelijk
strand toen twee leden van de Zand-
voortse Reddingsbrigade een Duit-
ser uit Essen aan de kant brachten.
Hij werd in de post'„Ernst Brok-
meier" op verhaal gebracht.

Op het zuidelijk gedeelte werden
zaterdagmiddag een 16-jarig meisje
van Duitse afkomst, alsmede twee
Duitse baders, die in levensgevaar
verkeerden, behouden door leden van
de Zandvoortse Reddingsbrigade en
strandpolitie op het strand gebracht

Op het noordelijk gedeelte werden
vier Duitsers en een landgenoot ge-
red. Bij het patrouilleren met de
vlet hoorde een lid van de Z.R.B.
hulp geroep. Met grote moeite wist
hij de drenkeling uit een mui te
halen, die na enkele minuten kon
vertellen, dat hij getracht had twee
Duitsers op een luchtbed de redden-
do hand te bieden.. En inderdaad;
deze waren afgedreven en werden,
tenslotte met de vlet aan land ge-
bracht.

Drie andere leden van de brigade
wisten later ia de middag nog twee
Duitsers, die in ernstig levensge-
vaar verkeerden behouden- aan< de-
.kant te brengen .



FAMILIEBERIOHTEN

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belang-
stelling ondervonden tijdens de ziek-
te en bij het overlijden van mijn
man, betuig ik mijn hartelijke dank.
In het bijzonder de bewoners van
de Herman Heijermansweg. Ook de
zusters De Wilde en Niezen en dok-
ter Flieringa mijn hartelijke dank.

G. van der Leide-Hart.
Zandvoort, augustus 1958

telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
3262, Informatiebureau Vrecmdelin-

genv.erkeei-, Kiosk Raadhuisplein.
2845 Gemeente Secretarie
13060 Begrafenis- en crematie-onder-

neming J. de Koode, KerlKtr.la
2424 Autobedryven „Einko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Tiiorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Klinterman

Znndvoor.tselaaai 365
Renault senvice-dealer

3846 Hoboplex, Stationsplein 13-15,
Hout, board, triplex

2135 Zandvoortse Courant, Gerteii-
•bacns Drukkerij, Achterweg 1.

Watergetijden
H.W. L.W. H.W. L.W. strand

aug. berijdbaar
12 1.04 9- 13.40 21.30 5.00-11.30
13 1.59 10.— 14.26 22.30 6.00-12.30
14 2.39 10.30 15.08 23,- 6.30-13.00
15 .3.20 11.30 15.48 24.— 7.30-14.00
16 4.- 12.— 16.30 24.30 8.00-14.30

Het jaarlijkse uitstapje
Zoals elk jaar, zullen ook dit jaor
in begin september de ouden van
dagen van alle" gezindten in Zand-
voort hun jaarlijkse uitstapje ma-
ken. Om dat mogelijk te maken zal
het Comité deze week weer met lijs-
ten bij U aankloppen. Stel het co-
mité niet teleur en laat het voor
onze ouden van dagen weer een on-
vergetelijke dag worden!

Het Comité.

Stofzuigers
HOLLAND ELECTRO
EXCELSIOR
En vele andere
Ie klas merken.
Uw oude stofzuiger heeft
inruilwaarde.
Ook op termijnbetaling.

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

Dameskapsalon ,Eugène'
Hogeweg 72, telefoon 2068 voorheen
Van Baerlestraat, Amsterdam.
Eugène voor het fijnere genre.
I ndivf duele kapsels. Nieuwste
Gold wave en kleurspoelingen

Vuurwerk bijna geblust
Het vuurwerk van l augustus, dat door , slechte weersomstandigheden
was verschoven naar vrijdag 8 augustus j.l. ging bijna weer niet door,
omdat 't beruchte Noordzeeklimaat deze keer zo mogelijk nog onbarm-
hartiger was! Maar de stukken waren in de late middag al opgezet
en dat is' een zeker teken dat het evenement móét doorgaan.

Waarschijnlijk hebben tallozen ge-
dacht dat van een en ander toch
niets zou komen, omdat het vrijwel
de gehele avond regende. Daardoor
was de belangstelling jammer ge-
noeg niet zo groot als doorgaans
het geval is bij deze aantrekkelijke
vuur- en knalfestijnen. Dat alles
toch nog een redelijk verloop had
en vrijwel zonder hapering de lucht
werd ingeschoten, mag een bewijs
zijn dat de explosieve stoffen goed
„opgeborgen" zaten en heus wel
een sausje hebben kunnen, zelfs
een paar uur drenzerige motregen!

• Tegen tien uur hadden de onver-
stoorbaren en de hoopvollen zich op
de rotonde verzameld, met uitlopers
naar noord en zuid. Een ietwat
triest legioen, dat gehuld was in re-
genjassen en dat paraplu's had op-
gestoken. Men vroeg zich af hoe
„het spul" zich zou houden na uren
en uren van vette motregen. Een
oranjekleurige vuurpijl, die sissend
het zwarte luchtruim inschoot, was
het antwoord. Hoog tegen de flar-
den van regenwolken, die uit zee
het land indreven, spatte het pro-
jectiel uiteen in ontelbare sterretjes
in taïauw en rood en groen. Jawel,
't spul had zich kennelijk goed ge-
houden!

Daarna had het goede voorbeeld
en de voorspoedige start ambitieuze
navolging in tal van kleurige en
sputterende variaties. De grote

stukken bleken zo nu en dan wat
onwillig, alsof ze met tegenzin zich
losmaakten uit het beschermende
karton. Maar de mannen met hun
lonten, die geheimzinnig heen en
weer bewogen op het kille strand,
waren onverbiddellijk. Slechts een
enkele pijl of kleiner stuk bleef
halsstarrig en gaf dan voortijdig
met een moedeloze zucht de geest
in het natte zand, onder teleurge-
steld geweeklaag van het verkleum-
de legioen, dat zich met de moed
der vertwijfeling trachtte te ver-
warmen aan het schouwspel der
vurigheid.

Er was uiteraard veel rook, maar
deze gaf een speciaal cachet aan
het zomeravond energiebedrijf.
Waar rook is, is vuur zeiden de
oude Indianen reeds en de groene
en rode Bengaalse vuurpotten de-
den het zelfs zeer goed met die
rookontwikkeling. Een probaat
middel om ratelslangen van je
kampvuur te houden! Een en ander
lokte echter toch nog een slordige
paar honderd regengangers uit het
dorp. Zo werd het nog een genoeg-
lijk feest, waarin de zilveren water-
vallen, de draaiende molens en de
sissende vliegende schotels hoogtij
vierden.

Als alles goed gaat, beleven wij
15 augustus a.s. nog eens — en dan
voor 't laatst? — zo'n kostelijk
festijn. H.W.

Hier staat uw brief
HOE DRUK HET WAS

en hoe de verkeerspolitie het „Kop-
station" Zandvoort zondagmiddag
en avond weer heeft .leeggepompt'.

Toen we zondag om het middag-
uur, na een wandeling langs de
boulevard, op het terras van café
De Rotonde een kopje koffie gingen
drinken, zagen we aan onze voeten
nog een onafgebroken stroom men-
sen zich naar het strand begeven.
Hoe ze daar in die „mierenhoop"
nog een plaatsje hebben kunnen
veroveren is ons een raadsel geble-
ven.

Een uur later namen we de lift
in de uitkijktoren om eens waar
te nemen waar al die auto's en bus-
sen en motorfietsen, die Zandvoort
binnengestroomd waren, en nog
steeds stroomden, gebleven waren.
Zee ingereden? We konden geen
straatje of plein ontdekken waar 't
niet bumper aan bumper stond.

Later op de dag hebben we ons
afgevraagd hoe men die enorme
massa zonder ongelukken, weer
Zandvoort uit moest dirigeren.
Daarvoor moet men tot de Zand-
voortse Verkeerspolitie behoren om
dat probleem op te lossen. Hoe is
dat alleszins bevredigend opgelost?
Om vier uur begon reeds de uit-
tocht.

Inspecteur Douma was zo welwil-
lend met een plattegrond van Zand-
voort op tafel, ons te verklaren hoe
men deze kluwen, welke hij van
zijn leven nog niet zo dik had ge-
zien, had weten te ontwarren. Later

kwam korpschef Huisman ons nog
enkele verkeerstechnische mede-
delingen doen en welke opofferln-
gen het korps zich zo'n drukke dag
moest getroosten.

Het zuidelijk deel van Zandvoort
met grote karpeerterreinen, Boule-
vard zuid enz., dirigeerde men
langs de Frans Zwaanstraat naar
het knooppunt Gerkestraat-Tolweg.

Het middengedeelte van het- dorp
via de Hogeweg ook naar 't knoop-
punt Gerkestraat.
. Het noordelijk deel, incluis het
enormde terrein bij het circuit, ge-
deeltelijk langs de afvoerweg Zee-
weg en Kostverlorenstraat ook naar
dat knooppunt Gerkestraat.

Daar op dat knooppunt Gerke-
straat-Tolweg-Kostverlorenstraat

stond vanaf 3 uur hoofdagent der
verkeerspolitie Kruyf, die deze enor-
me toestromende massa van drie
kanten urenlang moest verwerken,
En dat was hem toevertrouwd, wat
we met eigen ogen hebben aan-
schouwd, met z'n witgehandschoen-
de handen aan de ,Stop-draaimolen'.
Eerst ontlaadde hij een paar minu-
ten de Gerkestraat (gedeeltelijk),
vervolgens de Kostverlorenstraat in
vereniging met de op de hoek Kost-
verlorenstraat-Haarlemmerstraat

staande post, vervolgens de Tolweg
komende van de Fr. Zwaanstraat.

Deze bewonderenswaardige rege-
ling interesseerde ons buitengewoon
en konden ir moeilijk van scheiden.
Het interesseerde ons hoeveel
hoofdagent Kruyf er met zijn mo-
len doordraaide en met de stop-
watch in de hand constateerden we

[J
Permanente huur in nieu-
we flat te Zandvoort - vrij
uitzicht duinen -
TWEE GESTOFFEERDE

KAMERS
met c,v. en gebr. keuk. en
douchecel; v. dame of heer
alleen b.b.h.h. ƒ 120 p.m.
Br. ond. nr. ZG 1437 Ri-
cardo, adv. bur. Frede-
riksplein 6-8, Amsterdam.

Gevr. net MEISJE in gez.
m. 2 kind. Mevr. Roos,
Tj. Hiddesstraat 2 flat 6,
telefoon 3056.

Gez. door heer m.l. levens-
lustige DAME, geen huw.
Br. 6102 bur. Zandv. Crt.

WONING GEZOCHT
voor jong echtpaar voor
2 a 5 mnd. Br. 6101 Z.Crt.

GARAGE TE HUUR GE-
VRAAGD omg. villapark
door E. Slaap, Julianaweg
8, telefoon 2475.

VERMIST: witte Fox ter-
rier (,Bamby') sinds vrij-
dagmidd.; verrn. meegen.;
dringend inl. Kostverloren-
str. 111. Telef. 3226.

TE KOOP:
GROOT HUIS nabij zee;
VRIJSTAANDE VILLA;
WINKELHUIS m. won.;
NIEUWBOUWHUIZEN.
Makelaar K. C. v/d Broek,
Brederodestraat 25

TE KOOP: ETAGEBED
(2 slaappl.) ƒ 25,-; 1-pers.
ledikant ƒ 7,50. Telef. 3318

Echtpaar (3 kind.)' zoekt
GEM. WONING p.'i sept.
Br. nr. 6103 Z. Crt.

bestel tijdig
uw schoolboeken

„esvé" grote krocht 17

U kunt het
toch niet af-
schreeuwen,,,,
wanneer U dé goede hoe-
danigheden van uw arti-
kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt, door
dat het plaatselijk en re-
gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...
de resultaten bewijzen' dat.
Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens op
bij de

Zandvoortse
Courant

Achterweg l
Telefoon 2135

JAGT
Kleine Houtstraat 105, Haarlem, telefoon 14448

koopt en verkoopt

FRIESE EN ZA&NSE
KLOKKEN

Abonneert ü
op de
Zandvoortse
Courant

Kijk eens... alweer 'n Patrla creatief

shortbread
Luchtig en met een licht vanille-aromo.,,

Zó moet biscuit zijn: smeltend en bros,
gebakken met véél verse eieren. Zó
vindt u biscuit pas echt lekker.
Mevrouw! PATHIA SHOBTBBE AD is luch-
tig en heeft een heerlijk zacht vanille-
aroma. PATBIA SHOBTBEBAD Jsunt u
altijd vers in huis hebben. Het fleurige,
luchtdichte pakje bewaart voor u de
smaak en de versheid I Vraag morgen
uw leverancier.

55 cent per rol

FROUFROU
reclame

Bij aankoop van f 5.- De Gruyter - artikelen

een pak frou-frou
voor 25 cent

Een pak figuurvermicelli en
een zakje edelbouillonpoeder

samen voor 35 cent
geldig tot en met 19 aug. 1958

deGruyter
DE KOFFIE- EN THEEZAAK

yoay

om 5 uur een gemiddelde van 1870
auto's, bussen en motorfietsen, om
van de duizende fietsen' niet te spre-
ken. Vlugger kon het eenvoudig
niet, toch constateerden we een half
uur later dat hij het tot gemiddeld
2000 per uur had gebracht om dan
nog met een beleefd, tikje aan zijn
pet een 'vriendelijk dankende chauf-
feur te groeten of 'n wuivende groep
Duitse buspassagiers na te wuiven
of een praatje te maken met de
controlerende Inspecteur Douma.

Wij hebben perplex gestaan hoe

regelmatig dit in zijn werk ging en
groot respect voor de Zandvooitse
verkeerspolitie, die in. totaal op 25
posten deze kluwen ontwarde.

Hoe men deze stroom verder in
Heemstede, met het grote verkeer
op de weg Haarlem-Den Haag, ver-
werkt heeft, hebben we niet van
nabij kunnen volgen. De trechter
Zandvoort geraakte geen ogenblik
verstopt. Om 12 uur 's nachts brom-
den nog de motoren langs de Gerke-
straat.

KEUNING.

Duivensport
De p.v. „Pleines" nam deel aan de
de Derby-vlucht Chauny, afstand
324 km. Gelost om 7.25 uur, arri-
veerde de eerste duif • om 12.19 uur.
Th. van der Meulen, l, 2, 4, 5, 9,

10, 16, 18, 20.
R. Engelander "3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.
Gebr. Koper '6. ' •
G. Driehuizen 8.
Jan Koper 12.
A. H. Daane 14.
J. de Leeuw 15. .
R. van Gijtebeek 21. • , .
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ZAND VOORTS E COURANTRedaktie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Badboek in 't groot
Stoeleman notities^van .een zomerse zondag

Voor één keertje mag ik m'n gang gaan. heeft mijnh. de red. gezegd.
Hij zei tegen me: „Schrijf er maar eens op los, neem wat meer ruimte
dan je gewend bent." Ik vroeg of ik óver de hele krant mocht beschik-
ken, maar hij grinnikte en antwoordde dat ik voorlopig eerst de
voorpagina mocht gebruiken!
Nou, daar gaat-ie dan, mensen! Jullie zult wel begrijpen, dat ik 't een
en ander op m'n hart heb over die laatste ZONDAG, die me nog lang
zal heugen.

Even moet ik terug-
gaan tot
ZATERDAG 9 AUG.
Het. „bierweerbericht"
van vrijdag luidde:
„Komende dagen voor-
namelijk tamelijk koel
en regenachtig, maar
zonnige perioden...."
Om te gillen, mensen!
U hebt zelf gezien, hoe

het zaterdag was. Daarom schreven
de heren van De Bilt zaterdag-
avond ijlings, maar toch een beetje
onzeker: „Gedurende - het weekeinde
geleidelijk beter strandweer' met
enkele opklaringen".

ZONDAG 10 AUGUSTUS
De. morgenstond heeft badgasten in
de mond
Die „enkele opklaringen" hebben
we dan gehad. Ik had er direct al
erg in dat 't een bijzondere dag
ging worden. Jans was ook al zo
vroeg op, en bedrijvig dat ze was!

Wacht, ik ga' er nou even m'n
badboek bij halen. . •

6 uw: Jans zingt met een stem,
die van alles kan betekenen: Wordt
wakker, 't zonnetje is-al op!"

•Ik'ïseg:" Regent 't''dan- niet?! • -
'Jans: „Je ~zuster,'•'ouwe pessimist!

Kom er maar gauw uit! Ze rukt
de gordijnen open en opeens is de
kamer 'vol zonlicht.

Kom op kind! schreeuw«ik, we
mogen geen uur verliezen de
klanten wachten!

En dat was waar. Toen we aan

Autoshow van de R.A.I.

hét strand kwamen, begonnen de
badgasten al toe te stromen. Ik heb
nog nooit zo iets beleefd.

-7" uur: Als 't een beetje wil, ben
ik voor achten al m'n stoelen kwijt.
Ik' word een beetje bang van deze
dag, -want het strand is nu al druk.
't Zijn vooral de Oosterburen, die
bijzonder aktief zijn. Ze willen van
alles, ze doen van alles en ze zijn
zeer tevreden, 't Is nog laag water
— dat heeft mijnheer P. van der
Mije KCzn. zo gewild — en dus
gaat iedereen zo dicht mogelijk aan
de waterkant zitten. Goeie genade,
wat lijkt mijn strand zó groot. Dat
wordt straks weer een enorm gedu-
vel als ze terug moeten.

Jans zet koffie en ik zet m'n
laatste stoelen uit. Ze zegt dat ik
nog maar eens moet proeven en of
't er zo mee door kan. Zoals Jans
zet er geen een koffie, hoor! De
eerste klanten komen zich al over-
tuigen.

't Is gewoon warm. Ja, de koffie
ook, maar ik bedoel nou de zon.

9 uur: Er schijnen vreemde din-
gen te gebeuren in het dorp. Ik zou
best eens even willen gaan kijken,
maar Jans krijgt zowat de. zenu-
wen van dit denkbeeld. „Je laat me
niet in de steek, hoor!" roept ze
van achter haar tapkast. Langs de
hele lengte van het strand zie ik
van alle afgangen de mensen ko-
men. Sommigen hebben een eigen
stoel bij zich. Nog niet eens zo'n

Gast graaft Ttuïlen

gek idee." Natuurlijk is dit óók'één
manier van service geven, ik geef
toch het plekje zand onder hun
stoel! ? De Duitsers zitten weer
overal in het water. Die. lui zijn
gek op de zee, maar ze wagen wel
wat veel.

10 uur: Zo juist kwam er een ge-
zette heer voorbij en ik hoorde 'm
duidelijk tegen een andere gast
zeggen: „Wat een verschrikkelijke
hitte, ik' hoop maar dat 't niet er-
ger wordt " Ik ben 'm. even
achterna gelopen om te zien of hij
geen doktershulp nodig had. 't Viel
nogal mee, want even later zag ik
hem kreunend en zwoegend 'een
diepe kuil graven voor een paar
bruine kindertjes. O, die kuilen! .Je
moet altijd oppassen dat je er niet
in verdwijnt, 't Gekke is dat som-
mige . badgasten kuilen graven en
er een stuk tentzeil overheen leg-
gen, om in de schaduw te zitten.
Kan je natuurlijk beter in je zo-
merhuis blijven, want om schaduw
te hebben moet je niet aan het
strand komen. De stroom van men-
sen houdt aan. Ik begin nu pas in
te zien dat het strand eigenlijk niet
vol kan zijn. Altijd kunnen er nog
meer bij. En denk je: Nu is 't zo
ver, er kan geen vlieg meer op, dan
komen gerust nog een paar dui-
zend .zeeliefhebbers de pret verho-
gen!

11 uur: Straks wordt het hoog
water. P. v.d. Mije KCzn wil het
zo. Dat kan moeilijkheden geven.
Volledigheidshalve laat ik U het
lijstje nog maar eens zien:

Er kan altijd nog meer

H.W. L.W. H.W. L.W. strand
aug. berijdbaar
10 11.15 6.30 23.52 19.— 15.00-22.—
11 -.- 8.- 12.35 20.30 4.00-10.30
12 1.04 9.- 13.40 21.30 5.00-11.30
13 1.59 10.— 14.26 22.30 6.00-12,30
14 2.39 10.30 15.08 23.- 6.30-13.—
15 3.20 11.30 15.48 24.- 7.30-14.—
16 4.- 12.— 16.30 24.30 8.00-14.30

KLEINE OORLOG
't Water komt dichterbij. De eerste
slachtoffers — dat zijn de bezetters
van de eerste rij, die lange tijd rus-
tig konden blijven zitten — begin-
nen al tekenen van lichte paniek te
vertonen. Er zijn er, die vertrouwen
op de vesting, die ijverige zoontjes
hebben gebouwd, maar vele ande-
ren beginnen hun boeltje bij elkaar
te pakken om naar hogere streken
te emigreren. Dat zal wat worden.
Ik zie al een paar rood opgezette
hoofden, roder dan de zon ze heeft
kunnen maken Dat wordt mot,
mompelt Jans achter een barricade
van lege flessen, waar ze geen raad
mee weet. Ik. probeer overal te be-
middelen en beweer dan dat er voor
ieder een plekje onder de zon is.

„Wel ja, kom op me lip sitte"!
hoor ik al. Als 't zo begint, voor
dat de dag goed en wel aan de
gang is, kan ik me lol wel op, peins
ik. Voorlopig bemoei ik me er niet
mee. De vluchteling, die met z'n
stoelen, z'n vrouw, z'n vier kinde-
ren en ongeveer een halve ton
strand-stukgoed zo onhartelijk ont-
vangen wordt, laat de spullen op
een halve meter afstand van eerst-
genoemde neer. Hij zegt, nog, hij-
gend van inspanning: „Fent, kraag
.et, .hep toch„ niet-zo'n kapsones!"

„Dat zijn Amsterdammers", zegt
Jans.

„Hoe weet je dat zo!?" vraag ik,
Overal is deining en gerommel.

Vroeger viel me dat nooit zo op,
maar nu zijn er ook zo verschrik-
kelijk veel. Er vallen nog meer
harde woorden. Mensen, die in zee
zijn, komen gauw naar hun be-
dreigd terrein, want 't gebeurt ook
wel eens dat ze hun plek niet meer
kunnen vinden, omdat anderen het
hele aanzicht er van hebben veran-
derd. „Waar die idioten zich druk
over maken!" zegt Jans, „ik krijg
er gewoon de kriebel van als ik 't
aankijk!"

De moeizaam opgeworpen zand-

ZoëkgeraaTete hinderen bezighouden

wallen worden versterkt, waar ze
door de stoelenstrijd beschadigd
zijn. De mensen vechten net nog
niet, maar 't is wel een zenuwen-
oorlog. O, wat kunnen ze elkaar
zuigen! .Pretgoser" en „dunne vo-
gelverschrikker" zijn de woorden,

• waarmee ze elkaar aanspreken en
er wordt smalend afgegeven op het
„malle badpakkie" . dat de vrouw
van de vijand aan heeft

En daar tussendoor moet ik de
mensen zien te bewegen om mijn
stoelen niet in het water te laten
staan. Sommigen blijven lui en mis-
schien ook wel koppig midden in 't
opdringende water zitten, met al-
leen een krant over hun hoofd of
iets anders, wat even gek is.

12 uur: Toch komt alles voor el-
kaar. Van boven af geeft 't strand
een aanblik als een mierenhoop. Ik
krijg weer de gebruikelijke klach-
ten: „Stoeleman, m'n schoenen zijn
weg, hep u m'n zoontje gezien met
dat gele broekie an, net stond hier
dé jongen z'n -schep nog. en nou
is'-ie weg!. Waar. is-m'n badhand-,
doek nou, 'die groene met witte bal-
letj'es.? (Je bent mal, zegt z'n
vrouw, 't is een witte' met groene

Trek naar de see

vierkantjes!) En een ander komt
uit zee en vraagt naar amoniak
Zo nu en dan zijn er kwallen. Toch
schikken ze zich allemaal tamelijk
goed in de omstandigheden. Je kan
wel zien dat de mensen gewend
zijn aan het samenwonen.

Het dorp wordt overrompelt

Ut uur: Ik heb een paar uren geen
tijd gehad voor m'n badboek. Tot-
dat de spullen uitverkocht raakten.
Ik had al helpers naar het dorp
gestuurd om eens poolshoogte te
nemen of ze nog aan mij dachten.
Ze kwamen onverrichterzake terug.

„Er heerst een noodtoestand in 't
dorp," zeiden ze. „Alles staat op
z'n kop".

Eén dacht zelfs dat de staat van
beleg zou worden afgekondigd.
Jans zei dat ik zelf maar es moest
gaan kijken, want ze kon de tent
toch wel sluiten. Er was alleen nog
maar water.te krijgen.

15. uur: Ik- ben-in- het dorp ge-
weest Nou, dan zit ik honderd-
maal liever aan m'n strand, hoor!
't Leek wel een autoshow van de
R.A.I. Ik ben niet eens bij mijn
leveranciers kunnen komen! 't Was
gewoon een gekkenhuis. Als 't nog
even door gaat zo, drukken ze heel
Zandvoort de zee in, dacht ik. En
op dit uur kwamen ze nog öpge-
wekt van buiten naar Zandvoort
toe, met auto's, scooters, brommers
en fietsen. Maar anderen gingen
ook al weg, omdat ze er zeker geen
brood meer in zagen. Die gingen
al in de rij staan voor de bussen!
Ik zag mijnheer Jurrissen van de
N.Z.H, met opgestroopte hemds-
mouwen de zaken voor zijn béclrijf
regelen bij het Zwarte veld! Hij

had nog tijd om me even toe te
knikken.... „Volhouwe maar!" riep
ik hem toe. Ik heb er een groot
half uur over gedaan om weer bij
mijn strand te' komen. Jans zat op
een lege kist, ze had de boel er bij
neer gegooid. Gelukkig vroeg nie-
mand meer wat. Iedereen berustte
in z'n lot.

16 uur: Het is erg gezellig nou.
Over alle mensen hangt een soort
lauwe rust. De zon doet z'n best
alles nog maar eens — misschien
is 't wel de laatste keer — van een
bruin tintje te voorzien. Alleen de
kindertjes blijven onvermoeibaar.
Ik zag een boef van een joch met
een badmuts vol water naar een
stelletje dames, die hun rug lieten
bijkleuren, sluipen. Met één zwaai
deponeerde hij de inhoud van de
badmuts over de hete reggeü

„'t Is toch zonde!" zei Jans, maar
ze kon toch ook d'r lachen niet hou-
den. De hele damesclub was in be-
roering!

IS uur: Ze beginnen langzaamaan
weg te trekken, 't Gaat niet vlot.
Ja, zo gaat 't als je- 't ergens naar
je zin gehad hebt. Niemand moet
meer in de krant schrijven dat de
badgasten zich vervelen. Vandaag
was 't weer als vroeger, met dat
verschil dat 't nou pas druk was!

„Ik heb honger!" zei Jans. Dat
betekent dat ze naar huis gaat!

Ze had 't ook wel verdiend. Ik
bleef nog wat beredderen met de
jongens. Kuilen dicht gooien. (De
mensen laten alles maar op z'n be-
loop!)

De schade valt erg mee. M'n ser-
viesgoed kan wel tegen een stootje.

Mijnheer de redakteur, ik dank
U voor de verleende plaatsruimte!

STOELEMAN!

MEERMIN UIT ZAND
overtroefde Tourmg-affiche

De zandbouwwedstrijd die woens-
dagmorgen op het Zandvoortse
strand werd gehouden had een in-
ternationaal tintje. Kinderen van
Duitse badgasten groeven tezamen
met Hollandse jongens en meisjes
in het zand om materiaal te verza-
melen voor hun schildpadden, zee-
sterren, vissen en grimmig uitzien-
de burchten.

Dat de jeugd zich nog niet voelt
aangetrokken tot de non-figuratie-
ve voorstellingen der ouderen bleek
uit hun bouwsels waarvan de vor-
men een duidelijke taal spraken.
De kinderenhanden logen er niet
om. De voorkeur van de meeste
deelnemertjes ging uit naar het die-
renrijk. Kinderen blijken nog altijd
meer vertrouwd met paarden, hon-
den en vogels dan met kernreacto-
ren en atoomraketten.

De volwassene die nog niet ge-

Diefstallen

De politie hield in het trekkers-
kamp „Sandevoerde" drie jonge
Duitsers aan, die bij een melkhan-
delaar verschillende flessen melk
hadden weggenomen. Zij zijn over
de grens gezet, tegelijk met een
landgenoot, die drie dagen in een
pensioen verbleef, m'aar toen het
op betalen aan kwam geen cent
bleek te bezitten.

Donderdag werd in een zelfbe-
dieningszaak aan de Kerkstraat
een vrouw op heterdaad betrapt,
die vier pakken koffie 'zonder beta-
len had meegenomen.

heel gebiologeerd is door een vol-
automatische wereld kan er iets
van opsteken.

Met grote ernst en toewijding ga-
ven de kinderen hun ideeën vorm
en het zand toonde zich daarbij
kneedbare bouwstof.

Nadat de jeugdige beeldhouwers
(sters) en architecten gereed wa-
ren werden hun resultaten door een
jury beoordeeld. Deze bekroonde
een fraaie meermin van het Duitse
meisje Margret Fissmann uit Duis-
burg met een eerste prijs.

Enkele uren later verdween de
knap gemaakte zeejuffrouw in de
golven en bleven wij achter met het
zouteloze exemplaar van Touring
Zandvoort, de instelling die deze
eerste zandbouwwedstrijd van het
seizoen organiseerde.

Burgerlijke stand
8—14 augustus 1958

Geboren: Antonie Maarten, z.v.
J. Vissers en A. Verkuijl; Pieter,
z.v. J. H. P. Scholtenlo en M. van
Duivenboden.

Ondertrouwd: Jan Verkerk en
Elisabeth Hendrika Hollestelle; Si-
mon Cornelis Engele en Maria Cor-
nelia Josefa Valke;. Gijsbert Pe-
trus Beths en Anna Elisabeth Snij-
ders.

Geboren buiten de gemeente:
Franciscus Jacobus Geusebroek;
Willem Koster.



FILMS IN OPEN LUCHT
Propaganda-arond CNV op Gasthuisplein

Uit de gedachte om de grote trom eens te slaan midden in het seizoen,
ontstond de filmvoorstelling, die de C.N.V.-filmdienst dinsdagavond j.l.
gaf op uitnodiging van de Christelijke Besturenbond, afdeling Zand-
voort. Men wilde enerzijds de idee van de Christelijke vakbeweging
uitdragen en anderzijds zowel badgasten als inwoners van Zandvoort
eens een verzetje geven in de vorm van een openluchtvoorstellmg. De-
ze tweeledige opzet mag wel als gelukt beschouwd worden, want
het werd een filmprogramma, waarin aan beide doelstellingen werd
voldaan.

Er was een filmdoek opgesteld aan
de muur naast de ingang van het
Gasthuishofje en naast het rustieke
plantsoentje op het Gasthuisplein
stonden de projector en de geluids-
ïnstallatie in een keurig combina-
tiewagentje. De projectie was zeer
helder en het geluid goed.

De eerste film „Een eigen ge-
zicht" liet de mens zien in z'n werk.
Onpersoonlijke mensen, onbekende
werkers, die dan ook allen een mas-
ker droegen. Een arbeidsman, ge-
wekt door zijn ratelend wekkertje,
laat — voor hij naar z'n werk gaat
— in gedachten alles 'de revue pas-
seren wat met de vervaardiging
van de dingen, waarmee men in
het dagelijkse leven wordt gecon-
fronteerd, verband houdt.

Achter dat eenvoudige wekker-
klokje staat een vakman, vaklie-
den hebben op de staalfabrieken
het simpele scheermesje gemaakt,
waarmee de man zich scheert .......
Hij drinkt uit een kopje, waaraan
men gearbeid heeft in de kera-
mische industrie. Hij eet brood, hij
leest z'n krant, hij trekt z'n col-
bertje aan en spoedt zich naar zijn
werk, fietsend tussen ontelbare an-
deren, die ook op weg naar hun ar-
beidsveld zijn. Al deze mensen
kent hij niet, ze zijn onbekend, on-
persoonlijk als maskerdragers. In
de horizontale lijn van het leven
van alle dag is de ene mens een on-
bekende voor de andere. Deze hori-
zontale lijn wordt echter doorkruist
door de verticale, d.i. de verhouding
Mens-Schepper. En de arbeider, die
in 't teken van 't Kruis gelooft, on-
dervindt daarvan de kracht in zijn
werk.

Dit nu is het doel van het Chr.
Nationaal Vakverbond, de arbeider
niet alleen sociale zekerheid gevpr,
maar hem tevens bijbrengen dac de
mens, een individu is met een zeer
persoonlijke relatie tot God.

De beelden van deze door de ci-
neast A. Koolhaas gemaakte f 'lm
waren suggestief. Het scenario wns
van Kees Stip.

Hierna volgden nog drie korte
filmpjes. Een Hall Roach-komedie
van twee kleine jochies, die niets
voelen voor de school en de nieuwe
juf, liet vermakelijk kinderspel
zien. (De juf bleek nogal mee te
vallen, zodat het spijbelende paar
weer spoedig terugkeerde!)

Vervolgens was er een behoor-
lijke rolprent over de houthakkers
in het Noordwesten van de Ver-
enigde Staten. De behendigheid van
deze mannen in het bomen vellen,
bijlwerpen en tempo-zagen(l) was
verbluffend.
De laatste film, „De witte hengst",
verplaatste de toeschouwers weder-
om naar het Noordwesten van de
States, in het land waar nog wilde
paardenkudden zijn. Elke kudde
heeft een leider, die haar beschermt
tegen alle mogelijke gevaren, zelfs
tegen de vraatzuchtige wolven, die
„niet terug hebben" van de flitsen-
de hoeven van de witte hengst.

Tot twee keer toe wordt de witte
hengst door een man gevangen, de
eerste keer wordt hij vrijgelaten
door een beeldschone cowgirl, die
het bedrijf van haar aangebedene

nogal gevaarlijk vindt, vooral als
de witte hengst dat mannetjeJ ern-
stig verwond heeft.

De stoere stijfkop trekt er echter
weer op uit en overmeestert de wit-
te geweldenaar in een rivier. Daar
sluit het paard vriendschap met de
man, die hij erkent als zijn mees-
ter. Dat met de schone juffer komt
ook voor elkaar, maar daar moest
eerst nog de lasso van ds cowboy
aan te pas komen! Dubbele buit
dus voor de held!

De belangstelling was aanvanke-
lijk nogal matig, maar later kwa-
men er meer en meer kijklustigen,
zodat het anders zo rustige Gast-
huisplein een uur lang een nogal
bezette indruk maakte.

Het evenement werd kennelijk
zeer gewaardeerd door allen, die 't

iets anders dan andersweer eens
vonden

Ballonnen kozen luchtruim
J.l. vrijdag is het uitspansel boven
onze hoofden verrijkt met vijfhon-
derd kunstmanen in alle denkbare
tinten. Zij werden op de rotonde
voor de Strandweg gelanceerd door
tientallen kinderhanden en begeleid
door enthousiaste uitroepen. Ver
voor 't ogenblik dat 't startschot van
de door Tourmg Zandvoort georga-
niseerde ballonnenwedstrijd werd
gelost gingen de eerste ballonnen al
de lucht in. Zij waren ontsnapt aan
de greep van jeugdige vuisten en
dreven als eenlingen die de gemeen-
schap ontvluchtten uit het gezicht.

De meeste kinderen hielden hun
ballon echter stevig vast, gediscipli-
neerd wachtend op het sein van de
directeur van de Touring.

Om l uur werd het signaal ge-
geven en trokken de transparante
en vliesdunne bollen het luchtruim
tegemoet. Zij kozen de richting dio
de pioniers reeds waren gegaan.
Van de grond af gezien een ongun-
stige koers, want de gekleurde
luchtvloot dreef af in de richting
van de zee.

Maar wie weet wat de eerste
luchtvaarders op hun tocht hadden
ontdekt en de anderen wenkten
hen te volgen.

Voor de kinderen was de wind-
richtmg van geen belang, zij volg-
den met spanning hun groene, blau-
we en rode eigendommen tot deze
uit het gezicht waren verdwenen.

Voor de volwassen toeschouwer
was de vlucht van de ballonnen in
deze eeuw van Spoetniks, Thor- en
Vanguardraketten even een verade-

H.W. ming.

Tweede zomerbridgedrive.
Maandagavond organiseerde - de

Zandvoortse Bridgeclub de tweede
zomerbridgedrive in „Zomerlust"
onder de technische leiding van de
heer Joh. Fabel. 120 bridgers na-
men aan de drive deel.

De uitslagen luiden:
A-lijn: 1. Hrn. Ligthart-Zijlstra,

69i/2 punt; 2. fam. van Hoolwerff,
64i/2 punt;

B-lijn: l fam. de Vries, 63i/„ punt;
2. Dames Kiek-Wulff, 61 punten;

C-lijn: Fam. de Rijke, 65V2 punt;
2. en 3. Dames Hormeijer-Kooper-
berg en Mevr. Spoelder-hr Jong-
bloed. 62i/2 punt;

D-lijn: l Fam. Vader, 66i/_, punt
en 2. fam. Kroon, 60i/2 punt;

E-lijn: 1. Dames Claasen-Klok-
kers, 66 punten; 2. Heren Koeiers-
Kuipers, 63 punten;

F-lijn: l Dames Kolerie-de Lugt,
69 punten en 2. Heren Heldoorn-
Ziegenthalen, 64 punten.

Touring-evenemënten
15 aug.: vuurwerk
16 aug.: concert Tirolerkapel „De

Alpen jagers".
21 aug.: concert Postfanfare.
23 aug.: concert Zandvoortse Mu-

ziekakpel.
28aug.: concert IJmuider Harmonie
29 en 30 aug.: training motorren-

ners.
31 aug.: Internationale motor- en

zijspanraces.
7 sept.: autosprints XV B AC West

28 sept.: Clubdag N.A.V.
12 okt.: Traditierit 111 P.A.C.

VERHAAL VOOR DE JEUGD

Meisje uit Koerdistan
Een sprookje uit Armenië

Sommige mensen weten nog te vertellen hoe, meer dan duizend en nog
eens duizend jaar geleden, de Sultan van Turkije eens met zijn ge-
hele familie een reis maakte door Koerdistan.
Eens kampeerden zij op een mooie groene vlakte, dicht bij een Koer-
disch dorp, en alle mensen uit dat dorp kwamen naar het prachtige
kamp kijken.

De Koerden keken dan naar de
Turken en de Turken naar de Koer-
den, maar de zoon van de Sultan
keek aldoor naar een mooi, Koer-
disch meisje, dat met haar vrien-
dinnen naar de vreemdelingen was
komen kijken.
Hoe langer hij naar haar keek, hoe
mooier en liever kwam ze hem voor
en diezelfde avond nog zei hij tegen
zijn vader, de Sultan, dat hij graag
met dat Koerdische meisje zou wil-
len trouwen.
Daar had de Sultan helemaal geen
oten naar!

„Kom, kom," zei hij, „wat heb je
nu aan zo'n Koerdisch meisje? Ik
weet een veel betere vrouw voor je
— de beeldschone dochter van een
Pacha."

„Neen, vader," zei de prins, „ik
wil met dat Koerdische meisje trou-
wen en met geen ander!"
En wat de Sultan ook verder mocht
zeggen, hij bleef er bij.

Toen gaf do Sultan bevel 't meis-
je voor hem te doen verschijnen'.

Het meisje kwam, en nadat de
Sultan een poosje met haar gespro-
ken had, zei hij tegen haar: „Mijn
zoon wenst met u te trouwen.
Neemt gij zijn aanzoek aan, ja of
nee?"

„O ja," antwoordde het meisje,
„ik zou wel met hem willen trou-
wen. Maar zeg mij eerst eens, welk
beroep hij uitoefent."
„Beroep?" lachte de Sultan. „Welk

Virtuoos tafeltennis in Zomerlust
Vorige week woensdag zijn in café-
restaurant Zomerlust de tafelten-
nisballetjes heen en weer gespron-
gen tussen de virtuoos gehanteerde
bats van de oud-tafeltenniskam-
pioen Cor du Buy en de huidige
landskampioen Frans Schoofs.

De eerste bleek over de vaardig-,
ste hand te beschikken en versloeg
de kampioen tafeltennis in drie
games.

De eerste game werd door Frans
Schoofs gewonnen met 21-16. Maar
door deze puntenvoorsprong liet Du
Buy zijn bat en moed niet zakken.
Integendeel, het inspireerde hem
tot een tegenoffensief waartegen
Schoofs niet was opgewassen. De
oud-kampioen versloeg zijn tegen-
stander in de volgende twee games
met 15-21 en D 2-21. Voor deze de-
monstratie van vaardigheid en in-
zicht op de wedstrijdtafel speelden
beide grootmeesters een simultaan-
wedstrijd tegen de leden van de ta-
feltennisvereniging „Shot", die deze
avond had georganiseerd.

Cor du Buy won van G. Pols met
21-2 en 21-3. Frans Schoofs ver-
sloeg S. Waterdrinker met 21-5 en
21-7.

Dat men ook tafeltennis kan spe-
len zittend op een stoel, mits uit
het goede bat gesneden, bewees

Cor du Buy door op deze wijze de
strijd aan te binden met vijf tafel-
tennis-enthousiasten.

Wie hem wist te verslaan kwam
in het bezit van des meesters bat,
De bat is zijn eigendom gebleven
want hij versloeg zijn tegenstan-
ders met 21-12, 21-8, 21-9, 21-4 en
21-5. De speler die het hoogste aan-
tal punten tegen Du Buy had ge-
scoord ontving een troostprijs.

Geslaagd
Onze plaatsgenote mej. Z. G. Klap
is geslaagd voor het examen hoofd-
acte A aan
Haarlem.

de Kweekschool te

Aantal luisteraars
en kijkers
Op l augustus 1958 bedroeg het
aantal aangegegeven radio-ontvang-
toestellen 2.438.983 tegen 2.426.902
op l juli 1958.

Het aantal geregistreerde televi-
sietoestellen steeg in hetzelfde tijd-
vak van 315.878 tot 325.395 (tm 11
augustus 328.773).

Op l augustus 1958 waren er
514.029 aangeslotenen op 't draad-
omroepnet tegen 515.550 op l juli

beroep zou hij uitoefenen? Hij is
immers een koningszoon."

„Of hij de zoon van een koning
is kan mij niet schelen," zei het
meisje, „als hij een vak kent, neem
ik hem en anders niet."

De Sultan hoorde hier vreemd van
op, maar hij was blij dat het meis-
je dit gezegd had, -„want," zo dacht
hij, „nu zal dat huwelijk natuurlijk
niet doorgaan."

Maar jawel. De prins had al zijn
zinnen op het meisje gezet en hij
zei: „Goed vader, ik houd zoveel
van haar, dat ik gaarne oereid ben
uit liefde tot haar een beroep te
gaan leren. Laat mij dan maar in
de leer gaan bij een tapijtwever."

Goed, de Prins ging in de leer en
hij rustte met, voor hij het vak
even goed kende als zijn leermees-
ter.

Toen kwam het Koerdische meisje
naar Constantinopel en er werd een
schitterende bruiloft gevierd, die
zeven dagen en zeven nachten duur-
de.

Het jonge paar leefde heel geluk-
kig met elkaar, maar eens op een
dag liep er een omroeper door de
stad, die luidkeels schreeuwde dat
er een herberg was opgericht, waar
het eten véél lekkerder was dan
overal eldeis.

De zoon van
lachen toen hij

de Sultan moest
dit hoorde en hij

dacht bij zichzelf: „Ik zal eens on-
derzoeken, of die man de waarheid
spreekt!"

Hij verkleedde zich als non ge-
woon burger, ging naar die herberg
toe en riep de waard toe dat hij
hem eens allerlei soorten van spij-
zen moest voorzetten.

Weldra stond er allerlei lekker
eten voor hem op een blad; maar
juist toen hij er van begon te proe-
ven, merkte hij op eens, dat hij naar
beneden zakte.

Hij sprong op om te vluchten,
maar op dit ogenblik zonk de vloer
onder hem nog sneller naar bene-
den en hij kwam terecht in een on-
deraards gewelf, waar vier mannen
met\ getrokken zwaarden op hem
los stormden om hem te doden.

Gelukkig was de prins niet gauw
vervaard. Hij riep de kerels toe:
„Doodt mij toch niet, mannen. Mijn
beurs wil ik jullie zó wel geven, en
anders heb ik niets van waarde bij
mij. Als jullie voordeel van me wil-
len hebben, moet je me laten leven.
Ik kan prachtige tapijten wijven,
die je voor veel geld kunt verko-
pen."

De mannen namen dit voorstel
aan en weldra zat onze prins ijverig
te weven in zijn sombere gevange-
nis.

Ondertussen liet de sultan de ge-
hele stad en het gehele land door-
aoeken naar zijn verdwenen zoon,
maar nergens was een spoor van de
kroonprins te ontdekken, en zijn
jonge vrouw schreide zich de ogen
uit het hoofd.

Ook de sultan begon langzamer-
hand te geloven dat hij zijn zoon
voor goed had verloren, en alle men-
sen aan het hof en in 't land treur-
den over hun kroonprins.

Maar toen er ongeveer een jaar
was verlopen, was de prins eindelijk

klaar gekomen met een prachtig
tapijt, waarin hij zijn eigen naam
had geweven en verder - nog, in
vreemde lettertekens, een nauwkeu-
rige aanduiding van de plaats waai
hij zich bevond.

De rovers, die niet konden lezen,
waren wat in hun schik toen hij hun
het kunstwerk overhandigde, zeg-
gende dat ze het niet voor minder
dan honderd ponden gouds moesien
verkopen.

Twee van de mannen liepen nu
door de stad, samen het tapijt dra-
gende en overal uitroepende dat ze
het niet voor minder dan honderd
ponden gouds wilden verkopen.

De sultan zag hen aankomen en,
nieuwsgierig om te weten of dit
werkelijk zo'n héél bijzonder tapijt
zou zijn, gaf hij zijn bedienden be-
vel, de mannen voor hem te doen
verschijnen.

En ja, met één oogopslag zag hij
dat het tapijt werkelijk een kunst-
werk was, en betaalde er dadelijk
de gevraagde prijs voor. Daarna
liet hij het uitspreiden op 'de vloer
van de grote troonzaal.

Maar wat zag hij daar? Stond
daar niet de naam van zijn verdwe-
nen zoon? Ja, ja, het was zo! En
verder werd hier nauwkeurig aan-
gegeven, waar deze gevangen werd
gehouden!

De sultan viel haast van zijn
troon, zó blij was hij! Dadelijk
stuurde hij nu duizend soldaten -uit,
die de herberg omsingelden, terwijl
een andere afdeling de deur open-
brak en het huis binnendrong.

Eerst konden ze de prins niet vin-
den, maar eindelijk kwamen ze aan
een trap, die daalden ze af en nu
stonden ze voor een deur, maar die
bleek op slot te zijn.

„Breekt open", bulderde de aan-
voerder. De deur bezweek — en zie.
daar, in dat donkere onderaardse
hol, zat hun eigen geliefde kroon-
prins, bleek en mager — maar le-
vend! Hij was druk bezig een twee-
de tapijt op het getouw te zetten;
maar nu keek hij op, en — zag zijn
vaders soldaten, die hij zo goed
kende.

Dat werd een ware triomftocht,
toen ze hem door de straten van de
stad naar zijn vaders paleis voer-
den! Alle mensen schreiden van
blijdschap — en óók van medelijden
toen ze hun prins daar zo uitgemer-
geld en in lompen gekleed voorbij
zagen rijden!
Hoe blij de sultan en de jonge kroon
prinses waren is niet te beschrijven."
Maar wel is het zeker, dat van het
ogenblik af de sultan „het meis-
je uit Koerdistan" hoog vereerde,
want als zij er indertijd niet op
had aangedrongen dat de kroon-
prins een beroep zou leren, dan zou
hij nooit uit dat verschrikkelijke
onderaardse hol gered zijn gewor-
den.

Mensen en zaken
Wat weten wij?

Meestal gaat het leven van een
mens langs oude en vertrouwde ba-
nen. Er is een zekere regelmaat in
zijn gedragingen, waardoor het le-
ven soms wel eens het aspect krijgt
van grauwheid en eentonigheid.

Maar dan opeens is er een feit,
dat hem schokt en verbijstert. De
regelmaat wordt verstoord door een
gebeurtenis, zo huiveringwekkend
en verwarrend, dat de mens zich
terneer geslagen gevoelt.

Dagelijks • gebeuren er, dingen, die
buiten de normale gang van zaken
vafcen.. Maar door hun frequentie
worden ze als 't ware opgenomen in
het leven van alle dag. Dagelijks
gebeuren er . - -verkeersongevallen,
waarbij doden te betreuren zijn.
Vooral de laatste tijd neem tr...het
aantal ernstige verkeersongelukken
in onrustbarende mate toe. Maar
hoe absurd het eigenlijk ook is:
men went er aan, de mensen wor-
den nauwelijks geschokt, want der-
gelijke feiten komen te veelvuldig
voor

Wanneer er echter een vliegtuig-
ongeval gebeurd is, wordt de mens
nog diep getroffen. Dan groept men
tezamen om de Berichten te bespre-
ken en men dempt z'n sfêm. Dan
zenden de radiostations ernstige
muziek uit, gedurende vele uren.
En uur na uur beluistert men de
extra-nieuwsuitzendingen.

Er is weer een trotse KLM-vogel
gevallen, een vliegtuig met alle mo-
"derne comfort. De passagiers kon-
rden zich rustig toevertrouwen aan
r.deze luchtreus, die deel, uitmaakte
van .een betrouwbare vloot.

De tragiek van dit gebeuren is de
-wetenschap, dat de dood voor bijna
.honderd mensen plotseling heeft
toegeslagen. Ook al reconstrueert
men dit vreselijke ongeluk, zo de
-mogelijkheden er voor ~zijn.v—... dan
nóg komt men er -nooit achter hoe
de laatste seconden van al deze
mensenlevens vergleden zijn in de
eeuwigheid.

Na dit gebeuren zal het leven z'n
normale gang hernemen. Vandaag
is men verbijsterd o- niôrgftn^is
men vergeten. Dit klinkt""wreed,
maar het is niet anders.

Er worden negen en negentig ̂ do-
den betreurd, mensen.-'di&'-riauwe-
lijks vijf uren> voor hun einde 'af-
scheid hebben genomen van hun
familieleden, vrienden^en .kennissen.
Aan wie hebben zij~"'nog "gedacht
toen de fatale "seconden kwamen,
waarin zij met de dood geconfron-
teerd werden?

Voor ieder, die bij dit schokken-
de feit betrokken is, mag als vast-
staand worden beschouwd dat aan
de hoogste eisen van veiligheid was
voldaan, voor het vliegtuig opsteeg.
En toch gebeurt het onafwendbare
en het voltrekt zich als -een blik-
semflits. Wat is de zin .van dit
alles ?

Wat is de zin van alle geweld-
dadige feiten in de wereld? •

In deze gebeurtenissen is het
moeilijk woorden van -Ltroost te
spreken. Want niemand kan toch
immers begrijpen wat er voor diepe
zin achter de meest absurde dingen
schuilt? Zou zo iemand dat
wel begrijpen, dan was daarmee het
motief van troost gevonden.

Dan zou hij en wij allen weten
dat „geen haar op ons hoofd ge-
krenkt wordt zonder "de" wif van
Hem, die ons geschapen heeft.

MOMUS. . •

Watergetijden
• H.W. L.W. H.W.-L.Wr strand

aug. berijdbaar
17 4.41 0.30 17.10 12.30 8.30<t5.-
18 5.25 '1.— 17.52 13.30 )9.30-16.-

6.08 2.- 18.38 14.— 10.00-16.30
6.55 2.30 19.21 15.— 11.00-17.30
7.43 3.30 20.11 15.30 11.30-18.—
8.42 4.— 21.18 '16.30 12.30-19.30
9.58 5.30 22.35,18.— 14.00-20.30

Samengesteld door P. v.d. -Mije KCzn

'19
20
21
22
23

Waarschuwing in vier talen
Daar herhaaldelijk geconstateerd
moet worden, dat vooral de buiten-
landse strandbezoekers de gevaren
van de zee onderschatten en daar-
door in moeilijkheden komen, heeft
het Strandschap Zandvoort, in
overleg met de korpschef van po-
litie, opnieuw waarschuwingen( in
vier talen) laten drukken, waarin
tot uiterste voorzichtigheid bij het
baden en zwemmen in zee wordt
aangemaand. De baders wordt aan-
geraden nooit dieper in zee te gaan
dan tot borsthoogte; vooral bij
zeewind is oppassen geboden! Ook
voor de zwemmers 3tan de zee ge-
vaarlijk zijn, voornamelijk als bij

eb een sterke landwind waait. Ten-
slotte wordt de aandacht gevestigd
op de rode korf. Wordt die op het
strand gehesen, dari"~ïs de zee ge-
vaarlijk.
• Door de zorg van de politie wor-
den deze waarschuwingen in de
consumptietenten en, verkleedgele-
genheden op het strand aange-
bracht.- Verder wordt de medewer-
king gevraagd van de hotel-pen-
sionhouders, de beheerders van
kampeerterreinen en de winkeliers
om deze waarschuwing — in- het
belang van hun cliënten — op dui-
delijk zichtbare wijze in hun be-
drijf een plaats te geven.
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FAMILIEBERIOHTEN

Met grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van ons
zoontje en mijn broertje

GIJSBERTUS HENDRICUS
G. van den Hurk
A. P. van den Hurk-

Westendorp
Andreaatje

Zandvoort, 11 augustus 1958
De Wittstraat 11
Tijdelijk: Florakliniek, Haarlem

Verloofd:
JOKE DABROBK
en

''"" ARD.i SCHUITENMAKER
Zandvooft;'' Kostverlorenstraat 86
Heemstede, Heemst.' Dreef 191
12 augustus 1958

Hiermede''betuigen wij onze harte-
lijke dank aan allen, die "met ons
meeleefden bij het verlies van onze
lieve man, vader en grootvader
"HUIBERT VAN DER HEIJDEN

C. J. v.d. Heijden~v.d. Veld
Zandvoort, 15 augustus 1958
Nic. Beetslaan 24boven

Heden is van ons heengegaan,
na een kortstondig lijden, mijn
lieve man, onze zorgzame pa-
pa, mijn lieve zoon

CORNELIS BRIEJER
op de leeftijd van 43 jaar.

P. Briejer-ten Hooven
Richard

- Irma, - • - * i
Zandvoort, 13- augustus 1958 -•
Willem Draijerstraat 11
De teraardebestelling zal plaats
vinden op zaterdag 16 aug.
om 11.30 uur op de algemene
begraafplaats te Zandvoort.

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf _ zaterdag 12 uur; t/m maan-
dagVnorgën 9 uur:

° l W J O-Hl - - ~

Doktoren:

,Högeweg 43, telefoon 3355
"'J --• en

'-"JV-F. Zwerver
Julianaweg la hoek Kostverloren-
straat, „telefoon 2499

Zondag 17 augustus
Dierenarts J. Hagedoorn
Heemst. Dreef 11, Heemstede, te-
lefoon 35521.

Wijkzuster:

M. E. Niezen
Van Lennepweg 42, telefoon 2382

,• •

Apotheek: , % ,- -
.16 — 22 augustus:

>, Apotheek Wijnne, Haltestraat 8
ledere avond vanaf 10.30 uur ge-
opend voor recepten en spoedge-
vallen/ "
Zondags zijn beide Apotheken ge-
opend.

P R E D I K B E U R T E N

Hervormde Kerk, Kerkplein

Zondag 17 augustus
10.30 uur: ds. R. H. Oldeman.

Ned., Protestantenbond, Brugstraat 15

Zondag 17 augustus •.
10.30 u.: ds. H. Luikinga, Doops-
gezind pred. uit Zaandam.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Eminaweg
Zondag 17 augustus •

J9, .10.30 en 17 uur: ds. J. A. van
'AVfcel van Haarlem-Noord.

Parochie H.H. Aeatha, Grote Krocht
Zondags H.H. Missen om 6.30-7.30-

8.30-9.30. Hoogmis 11 uur en 1Z
uur.
's Avonds om 7.30 ur Lof.
In H.-Mis"-van 8.30-lt uur enrl2
uur zijn-alle plaatsen vrij."

In de week H.H. Missen om 7 uur,
7.45 en 9 uur.
's Avonds om 7.30 uur Lof.

N*d. Chr. GemMntehapubond
Tot en met 26 aug. geen samen-
komst.

Jehova's getuigen
Woensdag 20 u. en zondag.14.30 u.
gtwdie op adres Hogeweg nr. 46.

Humanistisch Verbond
Zondag 17 aug.," 9.45 uur, 402 m:
radiotoespraak door A.' Treurniet.
Onderwerp: „Een jood"'sprong in"
zee"

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

GREET KUNTZ-ZONJEE
Rijks med. gedipl.

Schoonheidsspecialiste
(Gezicht- en lichaamshoogtezon)

Vraagt vrijblijvend advies
FRANS ZWAANSTRAAT 88
Tel. 02507-2338
(Uitsluitend volgens afspraak)

Amsterdamse
Groentecentrale

Jan Fi
TOLWEG 16 - TELEF. 3195

GROENTEN
Bloemkool p.st. 0,45
Sperciebonen ...p.pond 0,20
Spinazie p.pond 0,18
Worteltjes p.pond 0,18
Snijbonen p.pond 0,29
Gekookte bietjes p.pond 0,19
Andijvie 3 pond 0,25
Sla p.stuk 0,10

FRUIT
Meloenen .r.... p.stuk 0,98

• Rode bessen- ... p.pond 0,75
Handappelen ... 5 pond 1,00
Handperen ... 3 pond 0,85
Lekkere pruimen p.pond 0,35

-6 gr. Sinaasapp. - 1,05
6 Sunkist sinaasapp. ... 1,05
Druiven p.pond 0,98
Bananen p.pond 0,49
Tomaten p.pond 0,24
10 Surin. perssinaasapp 1,00

AARDAPPELEN
10 kg Zeeuwse Eigenh. 1,95
10 kg Zeeuwse bintjes 1,75

PANKLARE GROENTEN
Pankl. stoofsla 2 pondO,25"
Pankl. sbepgroenten p.o. 0,15
Pankl. uien p.pond 0,35-
Pankl. worteltjes p.pond 0,25
Pankl. Bloemkool p.pnd 0,25
Pankl. bietjes p.pond 0,19
Pankl. spmazie p.pond 0,28
Pankl. snijbonen p.pond 0,42
Pankl. rode kool p.pond 0,18
Pankl. savoye kool p.pd 0.18
Pankl. andijvie ' p.pond 0,18

BOSPRODUCTEN
Verse champignons p.o. 0,55
Verse kanterellen 100 gr.0,40'
Verse bosbessen p.pond 0,98

OPENBARE LEESZAAL
Nieuwe aanwinsten

Sam Astrachan — Er komt een
eind aan sterven.

C. Baardman — In de greep van de
waterwolf.

Vicky Baum — De strandwachters.
Pierre Boulle — De brug over de

Kwai. /
M. Horbach — Verslagen.
Daphne du Maurier — De koper-

mijn.
Donald Moore — Dodelijk schaak-

spel.
Howard Spring — Tijd noch uur
Elleston Trevor — Windkracht 10.
Go Verburg — Groeten uit Zuid-

Afrika.

Daar kunt u heen
Monopole

Vanaf vrijdag 15 t.m. zondag 11
aug., 7 en 9.15 uur: film „Jail-
house 'rock". •

Maandag 18 augustus, 7 en 9.15 u.:
film „Sissie, de jonge keizerin".

Dinsdag 19 augustiis, 7 en 9.15 uur:
film .Meneer Hulot met vakantie'

Woensdag 20 aug., 7 en 9.15 uur:
film „Als de dauw hangt komt
er regen".

Donderdag 21 aug., 7 en 9.15 uur:
film „Jane Eyre".

Vanaf ^vrijdag 15 t/m'zondag 17
»" - augustus, ~ 2.30 uur (alleen bij

slecht weer) film: „De droom
van Roodkapje".

Vanaf maandag 18 t.m. donderdag
2i uug., 3.30 u. (alleen bij slecht
weer): film „De zoon van Lassie"

, Hotel Bouwes

Dagelijks 8 uur: het Italiaanse or-
kest Stelio.
Zondags matinee.

*
• !

«Concertgebouw^ Haarlem

'Donderdag %1 'aug., 8.15 uur: Zo-
merconcert door

ROEPERS
Aangeb. bei-etage Spaarn-
dammerstr. 3 kmrswon.,
keuk., war. Huur ƒ 10,60
p.w. Gevr. huis te Zandv.
Br. nr. 6204 bur. Z. Crt.

Aangeb. 3e et. A'dam-Z.,
4 kmrs, badcel, keuk., zol-
derkmr etc., 2 buren op l
trap. Huur ƒ 55,60 per m.
Gevr. kl, woning in Zand-
voort of omg. Br. nr. 6201
bur. Zandv. Crt.

WONING GEZOCHT
voor jong echtpaar voor
2 a 5 mnd. Br. 6202 Z.Crt.

Echtpaar (3 kind.) zoekt
GEM. WONING p. l sept.
Br. nr. 6203 Z. Crt.

Te huur of te koop gevr.
FLINK HUIS te Zandv.
m. woningruil. Huurhuis
A'dam. Br. m. voll. inl.
bur. nr. 6208 bur. Z. Crt.

Te koop of te huur gevr.
minstens l ha grond, on-
verschillig waar. Br. nr.
B 9266, Adv.bur. Grijseels
Jr., Nwe Binnenweg 166,
Rotterdam.

Z.s.m. GEMEUB. WOON-
RUIMTE in Zandv. gevr.
voor perm. bew., 2 slaapk.
m. vrije keuk., evt. voll.
pension, liefst in centrum,
voorzien- van c.v. Br. nr.
6207 bur. Z. Crt.

Gevr. ruiling HUURFLAT
met alle comfort, 3 ruime
kmrs, pr. uitz., Ie st. Zeist
wenst ruiling met flat of
woning Zandvoort. Br. nr.
6205 bur. Z. Crt.

GARAGE TE HUUR:
Wilhelminaweg. Tel. 2269

Dame zoekt m. ing. van
l okt. GEST. KAMER v.
perm. m. warme maalt.
Br. nr. 6206 bur. Z. Crt.

ÏJSVERKOOPSTER
gevr. boven 18 jaar Petro-
vitch, Kerkstraat 8.

Te koop: TAUNUS '51 m.
radio ^n^ kachel, geen olie-
>v.erbrüil?.f ±, f._
•MQTORrF.N?, 350 cc nieu-
we banden ƒ 100.—.
Zuiderstraat 10.

Laat uw wasmachine of
centrifuges doorsmeren en
nakijken é, ƒ 2,50. Lampen
ophangen ƒ l,—. Ook uw
stofzuiger geheel nakij-
ken, smeren en nieuwe
koolborstels ƒ 6,—, m één
dag gereed. Verder alle
electr. apparaten vlug en
billijk gerepareerd. Stuurt
U even een briefkaartje?
A. Snellens, Burg. Beeck-
manstraat 22.

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

Kristallen compôte 9,75
Krist, fruitschaal 12,75
Mah.bijzettafeltje 22,50
Mahonie theetaf el 37,50
Mah. bloempot 20,—

Jeanne O. Doorman
,,Eigen sfeer"

Kunst, antiek, curiosa
Kleine Houtstraat 113
Haarlem, telef. 11318

TE KOOP: BROMFIETS.
Billijk. Ruckert, van Len-
nepweg 40-in

TE KOOP: Jonge SIA-
MEES, v. Lennepweg 67rd

H U I S O R G E L te koop
16 reg. Gevr.: electrische
ZEILWRIJVER. Tel. 2269.

Te koop weg. ziekte een
in prima staat verkerend
STRANDBEDRIJF. stand-
plaats centrum. Br. onder
nr. 6209 bur. Z.Crt.

Gevr. FLINKE HULP in
de huish. Prett. werkkr.
Br. nr. 6210 Z. Crt.

Te huur l okt. geh. vrije
Ie ETAGE of vrij BEN.
HUIS, badcel en tel., vrije
keuk. Br. 6211 bur. Z.Crt.

Ged.

Behandeling aan huis.
Telefoon 3658.

WEGGELOPEN: zwart-
witte kater (Peter); wit
vlekje op rechteroor. Pas-
man, Brederodestraat 26,
telef. 3609.

Particulier WOONHUIS
TE KOOP GEVRAAGD.
Br. nr.' 6212 bur. Zandv.C.

Spoed
TE KOOP: HUIS, Zand-
voortselaan, best. uit twee
flats waarv. ben.flat open
is. Urgentieverklaring ver-
eist. Br. nr. 6213 bur.
Zandv.v Courant.

VRIJWILLIGE VEILING
Notaris J. J. Terpstra te
Haarlem veilt op donder-
dag 4 sept. a.s. nm. na 2
uur in het Notanshuis,
Bilderdijkstraat l, aldaar:
het grote herenhuis met
erf (eigen grond) bevatt.
20 kamers, bijz. geschikt
v. pensionbedrrjf te Zand-
voort, Brederodestraat 44,
groot 2.93 are.
Huur ƒ 178,10 p. mnd.,
jaarl. last. ƒ 181,05. Bez.
dinsd. en donderd. v. 2-4 u.
Aanv. bij bet. vóór of op
16 okt. 1958.
Ruime hyp. beschikbaar.
Inl. bij gen. notaris, Wil-
sonplem 15, tel. 02500-
10493.

IMPORTEUR: N.V. FERIE HEDDES
Groningen * Zandvoort
05900-29337 02507-2607

HEEFT U IETS OP TE
RUIMEN?? Wü kopen alle
soorten meubelen en inboe-
dels. Overal te ontbieden.
P. Waterdrinker, telef. 3164

WIST U
dat 20% korting op alle
stoomgoederen perma-

nent wordt gegeven,
uidten U deze brengt
en haalt in ons filiaal.
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEYSER
Telefoon 2653

Laat uw hond door een
erk. trimmer PLUKKEN
of SCHEREN. Spec. aan-
bev. door h.h. dierenartsen.
Ook aan huis te ontbieden.
G, WALMAN, Kl. Hout-
straat 34, Haarlem, tele-
foon 02500-14303.

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hll-
legom, telef. K 2520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

I. J. Knotter
Haltestraat 37, telef. 2891
Uw adres voor alle soor-
ten

Sluis' vogelzaden
en kippenvoer

Ook voor uw hond
Krachtvoer, terriervoer,
Puppyfood, mergpijpjes,
Donatin, Hamstervoer,
enz. enz.

Ze zijn
altijd thuis
en ontvangen

van 8.30 uur tot r

zonsondergang
in de tuin.
In 't aquarium
van 9-6 uur.

t l *

IS
amsterdam - tel. 51736

BEREIK
ZAND VOORTS
PUBLIEK
met advertenties
in de

ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg l, Telef. 2135

II.V. Noorderduinweg Zandvoort
vraagt voor direct:

a. (jeugdig) FABRIEKSPERSONEEL
(mannelijk en vrouwelijk)

b. KANTOORBEDIENDE (vrl.)
Goed kunnende typen.

ERKENDE BOVAG MOTOR- en
AUTOHANDEL - '

GARAGE

SMIT
PARALLELWEG 32-34 TELEF. 2391

Wij kunnen U thans leveren alle
bekende merken

Motoren - Scooters
Bromfietsen -Rijwielen
Ook voor

Reparatie en onderhoud
Jiet aangewezen adres in Zandvoort
Betaling op gemakkelijke conditie.
Komt U eens langs, het verplicht U tot niets

Erkende

AUTORIJSCHOOL „ZANDVOORT"
Autorijles
Verhuur van Opeis Rekord

zonder chauffeur
TJHORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee-
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiter-
lijk ter post moet zijn bezorgd,
staan achter de naam van het schip
vermeld.
Argentinië: m.s. Gaasterland, 21/8.
Australië: m.s. Sibajak, 21/8.
Brazilië: m.s. Uruguay Star, 19/8.
Canada:

nüs. Prins W. van Oranje, 18/8
s.s. Maasdam, 19/8.

s.s. Beavercove, 23/8.
s.s. Nieuw Amsterdam, 23/8.

Chili, via New York: 21/8.
Ned. Antillen: m.s. Maron, 18/8.

m.s. Sibajak, 21/8.
Nw. Zeeland: m.s. Sibajak, 21/8.
Suriname: m.s. Doris, 20/8,
Unie van Zuid Afrika en

Z/.W. Afrika:
m.s. Bloemfontein, 20/8.

Brits Oost Afrika:
m.s. La Bourdonnais.

Inlichtingen betreffende de verzen-
dingsdata van postpaketten geven

fèaad v,o,o\
In ons nummer van vrijdag l augustus hebben wij enige wen-
ken en raadgevingen voor zeezeilers van de hand van de heer
P. van der Mije gepubliceerd.
Het is niet overbodig hier nog eens de aandacht op te vestigen

1. Bij dreigend onweer make
men geen gebruik van de
seilbootjes; dit met liet oog
op het gevaar van plotseling
opkomende rukwinden;

Z. Men moet ook nimmer
met een vaste schoot zeilen.
Dit is persé af te keuren.
Waarom? Bij het mooiste
zomerweer kan een plotse-
linge windvlaag komen die
gevaarlijk is.

S. Men moet er voor zorgen
dat aan bootjes en de kano's-

buitenboord grijptouwen zijn
aangebracht.
Slaat het bootje om, dan.
kunnen de opvarenden in
ieder geval door die grijp-
touwen nog het contact met
de boot behouden.

4. Ga in geen geval met
kano's of kleine zeilbootjes
buiten het bankengebied.
Buiten de banken loopt altijd
meer en een hogere deining,
waardoor het zoeken naar
een omgeslagen bootje veel
•moeilijker wordt.

P. van der Mije.



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS
ERRES
SCHAUB LORENZ
BLAUPUNKT

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN J. KEUR

Electro-radio-teohnisch bureau
BUKGEM.
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Grote keuze PHILIPS draagbare radio's - In onze nieuwe showroom tonen wij V het allernieuwste - Betaling desgewenst in overleg

AD. NOTTEN
voor textiel
Rokken, blouses, overhemden
Sokken, nylonkousen

Plastic en gebloemde
TAFELKLEDEN

BADPAKKEN, BADLAKENS
LAKENS, SLOPEN
SCHORTEN
ZOMERSTOFFEN

AD. NOTTEN
Haltestraat 59 Telef. 3398

Eet nu vlees
500 gr. lamsvlees v.a. 1,25
i kg runderlappen 3,20
750 gr. gehakt h.o.h. 2,10
Verder uitgebreide sortering

vleeswaren

SLAGER GAUS
KERKSTRAAT 14 - TELEF. 2102

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Ziflweg 63, Haarlem, tel.
Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver-
zorging van begrafenissen, cre-
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

Annex CABARET EXTASE
Zandvoort

Het gehele jaar geopend

Gedurende de maand augustus
dagelijks 's avonds 8 uur
het Italiaanse dans- en

showorkest

STELIO
met de charmante zangeres

GIANNA LOY
Afgewisseld door een

cabaretprogramma
met internationale artistpn

ZONDAGS MATINEE
met volledig avondprogramma

Een onafhankelijk
blad:

De
Zandvoortse
Courant

• Verschijnt 2 x per week
• Dus actueel
• Objectief*critisch
• Vaste medewerkers

Wordt gelezen door het groot»
ste deel van het Zandvoortse
publiek.

Ook door U?
Zo niet:
Abonneert U dan NU!

De Zandvoortse Courant
Achterweg l
Telefoon 2135

THEATER „MONOPOLE" I
Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

Vanaf VRIJDAG 15 tot en met
ZONDAG 17 AUGUSTUS, 7 en 9.15 uur

Na première Rotterdam reeds NU in
Zandvoort!

Jailhouse rock
Elvis Presley, Judy Fyler, Mickey Shaugh-
nessy, Dean Jones en Jennifer Solden.

Een keiharde jongen, die nog harder werd onder
invloed van zijn celgenoten. Elvis Presley, hij
zingt, hij danst, hij vecht en bemint.
Cinemascope. Toegang 14 jaar.

MAANDAG 18' AUGUSTUS, 7 en 9.15 uur

SÏSSI,
de jonge keizerin
(Deel 2)

Romy Schneider, Karl Heinz Böhm, Mag-
da Schneider, Gustav Knuth e.a.
Alle leeftijden.

DINSDAG 19 AUGUSTUS, 7 en 9.15 uur
Jacques Tati,~ Louis Perrault, André Du-
bois.

Meneer Hulot
met vakantie

Een vuurwerk van humor en kolder. Zulke
gekke situaties heeft U nog nooit gezien.
Alle leeftijden.

WOENSDAG 20 AUGUSTUS, 7 en 9.15 uur

Als de dauw hangt
komt er regen
Mai Zetterling, Alf Kjellin, Sten Lindgren.

Een machtig filmwerk, vol romantiek. 18 jaar.

DONDERDAG 21 AUGUSTUS, 7 en 9.15 uur
Première voor Nederland van het opnieuw
verfilmde meesterwerk

Jane Eyre
met Orson Welles, Joan Fontaine, Mar-
garet O'Brien, Peggy Ann Gardner, Agnes
Moorehead. H jaar.

Vanaf VRIJDAG 15 tot en met
ZONDAG 17 AUGUSTUS, 2.30 uur

Speciale matinee's (alleen bij slecht weer)
Wij brengen U het geheel Nederlands ge-
sproken sprookjesfilmwerk

De droom van Roodkapje
Alle leeftijden.

Vanaf MAANDAG 18 tot en met
DONDERDAG 21 AUGUSTUS, 2.30 uur
(alleen bij slecht weer)

De zoon van Lassie
Het spannende verhaal van een trouwe
hond. Alle leeftijden.

Plaatsbespreken:
Telefoon 8550.

dagelijks van 11.30-12.30 uur

Ph. O.
Concertgebouw Haarlem, donderdag 21 aug. - 8.15 uur

ZOMERCONCERT
Dirigent: MARINUS ADAM
Solisten: HANS OSIECK en LEENDERT HUGES - piano
Programma: Landré - Kaleidoskoop; Osieck - Con-
cert voor 2 piano's; Schumann - Symfonie no. 4.
Entree ƒ 0,90 (alles inbegr.). Kaartverkoop en plaats-
bespreken bij Concertbureau Alphenaar, Kruisweg 49,
Haarlem, tel. 10125. 's Maandags tot 13 uur gesloten.

't Allermooist blijft, géén bril moeten dragen.
Maar als ooit die dag komt opdagen
Dat het nu eenmaal moet,
Wees dan ook maar zo goed
Voor TJ zelf door naar 't beste te vragen.

Brillenspecialist LOOM A N
Erkend fondsleverancier
Haltestraat 5 - Telefoon 2174

DE VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLEM EN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

helpt U
ALS OVERHEIDSINSTELLING

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet

inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-

keliers) aan het Kennemer Financierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

DONDERDAG 11 SEPTEMBER, om half acht
begint de nieuwe cursus voor het

Middenstands-
examen 1959

Deze eomer slaagden 78% van mijn leerlingen
in Zandvoort.
Lesgeld ƒ 10 p.m., inclusief het gebruik van de
boeken. Inlichtingen: donderdags van 7.30 tot
9 uur aan de Julianaschool, Brederodestraat 15.
N. J. TH. SCHMIDT, LERAAR M.O. Tel. 14506

Autorijschool „Laurens"
leidt U op in zo vlug mogelijke tijd. Les ƒ 6,- per uur.

Aanmelden: Zandvoortselaan 25
Telefoon 3556

Maak van uw tijd-
schriften 'n waar-
devol boek. - Laat
ze daarom bij ons

inbinden.

GERTENBACHS
DRUKKERIJ

Achterweg l - Telef. ittS

Kwaliteit is
hoofdzaak!

slagerijen
NATIONAAL «n l NT6 R NATIONAAL BEKROOND

Nu is lamsvlees voordelig
en extra lekker

VRIJDAGS EN ZATERDAGS

750 gram lamsearbonade 1,98
Z50 gram lamsrollade 2,48
Z50 gram doorregen lamslappen 1,98

(zonder been)
Z50 gram magere lamslappen 2,98
ZSO gram lamsbout • 3,58

100 gr. Ham samen
100 gr. Cervelaatw. 79 et

100 gr. pekelvlees
100 gr. lever, samen 85 Ct

750 gr. Fijne riblappen 3,38
250 gr. Biefstuk tartaar 1,25
500 gr. magere Varkensl. 2,68
500 gr. Doorr. varkensl. 1,19
750 gr. Sausijsjes of braad-

worst 2,48

woensdags
en donderdags

500 gram gehakt h.o.h. 1,10
100 gr. pork .
100 gr. Saks. samen 49 Ct

Gebr. Burger's slagerijen
zijn klasse-zaken en niet duur!.'!

HAARLEM - AMSTERDAM
ZANDVOORT, HALTESTRAAT S, TELEFOON 2994

NOG ENKELE WEKEN, dan is 't weer echt huiselijk met

Philips radio en televisie
Keus uit vele modellen.
Seizoen 1959. Bestel heden
bij ons uw toestel. Wij
zorgen voor een prima
ontvangst.
PHILIPS TELEVISIE
compleet geplaatst, groot
beeld 43 cm ƒ 157,05.
Restant in termijnen.

PHILIPS TELEVISIE 53 cm, compl. geplaatst ƒ 190,55. Rest. in term.
PHILIPS RADIO van klein tot groot, een kwaliteitsprodukt.
Uw oude radio heeft inr uilwaar de! Wij demonstreren gaarne bij u aan
huis!
PHILIPS BANDRECORDER vanaf ƒ 398,—.
PHILIPS platenspeler en wisselaar voor uw gramofoonplaten.
PHILIPS draagbaar radiotoestel vanaf ƒ 99,50.
PHILIPS droogscheerapparaat, nieuw model met etui, meer cap. ƒ 52,50
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg, de betaling met U.

Aangesloten bij de
Volks-credietbank

Erkend gedipl. Philips service-
dealer voor radio en televisie.

RADIO TELEVISIE SPECIALIST

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 3534

Voor

GOED BROOD
BANKET
naar

Fa. H. van Staveren
Zeestraat 48 - Telef. 2684

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
2345 Gemeente Secretarie
2069 Begrafenis- en crematie-onder.

neming J. de Koode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3346 Hoboplex, Stationsplein' 13-15,
Hout, board, triplex . -

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
•bachs Drukkerij, Achterweg 1.

Fa. Verbeek v. El
Binnenweg 69, Heemstede
bij Julianalaan, tel. 39562

KINDERWAGENS
WANDELWAGENS
Boxen, kinderledikantjes, kin.-
derstoelen en comodes.
Overtrekken van wagenkappea
Voorzorg-zegels worden in
betaling aangenomen.

H O L I D A Y
Auto's zonder chauffeur
Uitsl. model 1957 en 1958 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapitan,
Fords Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10454=

Koopt

rijwielen
bij het adres van vertrouwen

LOCOMOTIEF
RUDGE
FONGERS
RILATEX
KINDERFIETSEN
AUTOPEDS

Henk
Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

Elke fijnproever
prefereert i LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 -

KERKSTRAAT 9 -
TELEFOON 2254
TELEFOON 2150
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Redaktie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

ZAND
voor ZANDVOOBT, BENTVELD en AEBBENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Schuttersfestijn aan Vondelïaan
Zandvoortmeeuwen te sterk voor Bloemendaal

Met een 6-1 overwinning op de 4e kïasser Bloemendaal is Zandvoort-
meeuwen „met vlag en wimpel" door de eerste ronde van de KNVB-
beker gekomen. Deze uitslag is geenszins geflatteerd, want Bloe-
mendaal was — hoe enthousiast het ook speelde, vooral in het eerste
halfuur — duidelijk verre de mindere van Zandvoortmeeuwen, dat
wederom een fris en op tempo gespeeld partijtje voetbal ten beste gaf.

Het Bloemendaal, dat zondag j.l.
tussen de krijtlijnen trad, was geen
schaduw meer van wat het vroe-
ger was in de tijd van de gebr. Jan
en Hein Beijk, Charley de Bok en
Ph. Immig. Het is een jonge ploeg
met nagenoeg geen uitblinkers en
tevens een ploeg, die een pijnlijk
gemis aan techniek en lichaamsbe-
heersing demonstreert. Het binnen-
trio had wel zo'n gebrekkige balbe-
handeling, dat de Zandvoortse ach-
terhoede vrijwel nimmer in wezen-
lijk gevaar heeft verkeerd. Een uit-
zondering was het eerste halfuur
van de wedstrijd, toen Bloemendaal
nog voor enkele hachelijke momen-
ten zorgde voor de Zandvoortse
veste. Het kan echter ook wel zijn
dat de Meeuwen toen de zaken een
beetje al te gemakkelijk opvatten
en w;at nonchalant 'te "werk- gfn'geh.

Onder matige belangstelling trap-
te Bloemendaal af en na enig ter-
rein verkennen toonde de club uit
de buurgemeente zijn visitekaartje
aan de Zandvoortse doelman Grij-
mans, door hard ingeschoten ballen
van achtereenvolgens middenvoor
A. Numan en linksbinnen A. Sayes.
Bij het laatste schot redde de uit-
stekende spil G. Kerkman, nadat
Grijmans uit positie gespeeld was.

Doordat Bloemendaal herhaalde-
lijk in de listig opgezette buiten-
spelval liep en de schaarse „lega-
le bezoeken" aan het Zandvoortse
deelgebied door ongeïnspireerd aan-
valsspel op niets uitliepen, was het
voor een ieder duidelijk dat Zand-
voortmeeuwen een gemakkelijke
overwinning ging behalen. Het von-
nis werd echter pas in de tweede
speelhelft voltrokken.

Gerlach Halderman liet 1-0 aan-
tekenen, toen hij een bal van de
vleugellijn even naar binnen dreef
en vervolgens keihard op het doel
vuurde. Keeper W. Kroese deed er
niets aan. Wij kregen trouwens de
indruk dat zijn uitzicht in niet ge-
ringe mate belemmerd werd door
de te hoop lopende Bloemendaalse
verdedigers. Even daarna was het
Haldermans collega op de rechter-
vleugel, Bank Castten, die een
enorme kogel af schoot. Kroese ant-
woordde met een prachtige zweef-
duik, die zijn heiligdom voor door-
boring vrijwaarde.

Een fout van linksback J. v.d.
Enden, die een voorzet van Halder-
man royaal miste, gaf Jan Visser
een niet te negeren kans. De snelle
midvoor maakte er 2-0 van, waar-
mee de rust kwam.

Na de thee kwam Bloemendaal
weer even fel terug. Eenmaal „le-
pelde" linksbinnen Sayes de bal
over Grijmans heen, niet in het
doel, maar op het net!

De ijverigste spelers van Bloe-
mendaal, de vleugelmannen P. van
Dijk (links) en G. JSTanne (rechts)
trachtten voortdurend hun binnen-
trio te bereiken met solo-rushes,
maar telkens werden zij in hun be-
doelingen gedwarsboomd door het
bekwame backstel J. Zwemmer-A.
Stokman. In het midden vierde
Kerkman triomfen en daarom had-
den de kanthalfs A. Koning en B.
Water gelegenheid de voorhoede Le
stuwen. Een en ander moest wel
tot gevolg hebben dat het Bloemen-
daalse doel onder hevige druk
kwam te staan.

Zandvoortmeeuwen ging het tem-
po verhogen. Nadat linksbinnen
Oosterbaan, die in deze wedstrijd
bijzonder goed speelde, met een be-
heerst tikje de stand op 3-0 had ge-
bracht. Enkele minuten later was 't
al 4-0, toen Jan Visser net even
eerder bij de bal was dan de uit-
lopende Kroese.

Het pleit voor de sympathieke
Bloemendaalploeg dat zij, ondanks
deze ietwat ontmoedigende stand
onverdroten haar best bleef doen.
Maar. het lukte- niet. Zandvoort-

meeuwen was nu eenmaal sterker
en bleef de toon aangeven. De aan-
vallen, uitstekend van opeet, stel-
den de Bloemendaal achterhoede
voor een schier wanhopige taak. De
vïeugelspelers Halderman "n Cas-
tien waren uiterst gevaarlijk. Beide
spelers verstaan de kunst uit een
„onmogelijke hoek" de bal nog goed
voor doel te spelen. Jammer was 't
dat een aantal kansen verloren gin-
door slecht richten van de • rechts-
binnen C. Stokman, die per se geen
voorhoedespeler is. Wij zien hem
oneindig veel liever op de rechts-
halfplaats, waar hij vroeger zo me-
nige voortreffelijke wedstrijd speel-
de. O.i. zou hij kunnen ruilen met
A. Koning, die, tussen Vidser en
Castten spelende, ongetwijfeld een
nuttige aanwinst voor het aanvals-
kwintet zal zijn.

Oosterbaan rondde een prachtige
voorzet van Bank Castieu op de
enige juiste wijze af: hij maakte er
in smetteloze stijl 5-0 van! Toen
was het Bloemendaal toch wat te
bar. Onversaagd vielen de withem-
den aan en rechtsbinnen T. Gaart -
man werd op^ eeJi gegeven o^en-
blik door twee' man-, tegelijk binnen
het beruchte gebicc'. aangevallen. De
scheidsrechter vond een penalty op
z'n plaats en dat vond eigenlijk
iedereen wel. Midhalf J. Meenhorst
redde met een flitsende beenbewe-
ging de' eer voor zijn club. 5-1.

Het werd.duister, en de witte bal
kwam in het veld.v'En met die witte
bal maakte zowaar de linkshalf B
Water het halve dozijn vol, toen hij
van grote afstand een geweldig
hard schot loste. Kroese v/evd er
volkomen door verrast.

Met deze stand, 6-1, kwam het
einde en had Zandvoortmeeuwen fle
tweede bekerronde bereikt. H.W.

Ernstig verkeersongeval
Zondagmiddag had omstreeks 12
uur op de Boulevard Barnaart een
ernstig ongeval plaats. Een auto,
bestuurd door C.E.F, uit Amster-
dam, wilde vanuit de richting Bloe-
mendaal links het parkeerterrein
oprijden. Bij deee manoeuvre werd
hij aangereden door een motor, be-
stuurd door de 18-jarige Duitser W.
M. uit Gelsenkirchen.

De botsing kwam zo hard aan
dat de motorrijder in zorgwekkende
toestand per ambulance naar het St.
Elisabeth Gasthuis in Haarlem
moest worden overgebracht. Hij
liep o.m. een schedelbasisfractuur
en een beenbreuk op. De twee ach-
teropzittende Zandvoortse meisjes
K.L. en A.K. werden eveneens naar
het ziekenhuis vervoerd, maar kón-
den later huiswaarts keren.

Auto op avontuur
Vrijdagochtend reed een auto zon-
der bestuurder de Oranjestraat af.
Twee Duitsers zagen kans 't stuur
van de wagen om te draaien, waar-
na de auto tegen een boom tot stil-
stand kwam. Persoonlijke ongeval-
len deden zich niet voor.

Gemeenteraad oud en nieuw
Do 'Zandvoortse gemeenteraad
komt in zijn huidige samenstelling
nog een. keer bijeen op dinsdag 26
augustus.

De nieuwe gemeenteraad verga-
dert op dinsdag 2 september voor
de eerste maal.

Geen post aan boord
„Hugo de Groot"
In verband met- de ramp van het
KLM-vliegtuig naar, New-York de
PH-LKM „Hugo de Groot" op 14
augustus wordt medegedeeld, dat
zich aan boord van dit vliegtuig
geen Nederlandse post bevond.

Watergetrfden

H".w". L.W. H.W. L.W. strand
aug. berijdbaar
19 6.08 2.— 18.38 14.— 10.00-16.30
20 6.55 2.30 19.21 15.— 11.00-17.30
21 7.43 3.30 20.11 15.30 11.30-18.—
22 8.42 4.- 21.18 16.30 12.30-19.30
23 9.58 5.30 22.35 18.— 14.00-20.30
Samengesteld door P. v.d.' Mije KCzn

Laatste vuurpijlen en potten
van zomerseizoen 1958

Onder heel wat gunstiger weersomstandigheden dan de vorige keer,
werd vrijdagavond j.l. weer een vuurwerk afgestoken op het strand
voor de rotonde. Het was tevens de laatste maal van dit seizoen dat
Touring Zandvoort een dergelijk evenement aanbood. Daarom zeker
was de belangstelling zo groot, want nimmer zagen wij de boule-
vards zo „bezet" als vrijdag 15 augustus.

Men had het aanvangstijdstip op
half tien gesteld, maar reeds om
half negen begonnen de kijklustigen
van het dorp naar de rotonde te ko-
men. En die trek duurde een vol
uur, zodat om half tien dikke rijen
van toeschouwers de omgeving van
de boulevards voor hotel Bouwes
bevolkten.

Het is merkwaardig hoe zeer de-
ze vuurwerken in de belangstelling
staan. Iedereen, die kan, moet ze
gezien hebben en j.l. vrijdagavond
ontstond er zelfs hier en daar een
lichte deining onder de toeschouwers,
die achteraan stonden en hen, die
op de reep achter de strandafzet-
ting zaten. De laatsten gingen plot-
seling „als één man" staan, toen
de openingspijl het luchtruim inge-
schoten was. Dat gaf de nodige
kritiek van de zijde der achterhoe-
de ,die onverbloemd te kennen gaf,
dat ze ook wel wat wilde zien!

Er stond een stevige zuidwester
bries, maar 't was gelukkig droog.
Echt Hollands weer met een oud
en toch altijd weer nieuw vermaak:
het vuur%verk, kijkspel voor jong
en oud!

Het verwondert ons dat men
nog zoveel variatie kan aanbrengen
in de technische 'uitvoering van de-
ze amusementen. Zelfs de pijlen
waren nu weer anders, klonken nóg
harder en waren nóg fraaier van
kleur. En daar tussen door werden
de diverse rektemestukjes vrolijk
afgestoken, waarbij het rookgenot
in verschillende spectaculaire af-
beeldingen werd aangeprezen.

Het publiek was enthousiaster
dan ooit en het prettige was dat er
zich spontaan een opinieonderzoek
ontwikkelde. De één vond het vuur-
werk van 8 augustus het mooiste,
de ander was van mening dat dit

.beheersen mijn leven

Vrienden, als U denkt dat alles met Ik was namelijk eens getuige van

er glad naast, 't Is helemaal niet
waar trouwens dat al die dingen
ook maar zonder slag of stoot de
censuur passeren. Zeker, uit hoofde
van mijn functie kom ik overal,
maar niet alles, wat ik zie en hoor,

mij altijd en overal van een leien een scherpe woordenwisseling tus-
dakje gaat en dat ik alle stukjes, sen en op de Rus-
die dinsdags in de krant verschij- sische ambassade (Eigenlijk moest
nen, uit m'n mouw schud, bent U ik in plaats van „Russische" ook al

- - - - - . puntjeg iaten drukken) zei
tegen : „Je bent een wind-
buil!" (hevig vertoornd):
„Neem me niet kwalijk mijnheer
ik zal mijn secondanten op je v f
sturen!" Komt de secretaresse van

de kamer binnenrennen on.
met een blik op mij fluistert ZP
toe: „Kameraad deze kerel is
een spion van Drees. (Pardon, van

). Als één man stortten toen
en zich op mij, sleur-

den mij in een kamertje zonder
vensters en verhoorden mij uren-
lang. Kijk, van dat verhoor zeg ik
niets, mag ik niets zeggen, want
de hersenspoeling werd correct, of-
schoon stuntelig, uitgevoerd. Maar
ik mag geen namen noemen. De
hebben mij gered. Als ik onthulde
wie er achter die staan, zou
ik binnen het uur na het verschij-
nen van deze Zandvoortse Courant
het bos ingestuurd zijn. Wat dit
betekent: „het bos in sturen" kunt
U wel raden. Ik zou niets meer
hebben aan m'n gezondheid, ik zou
door de voorvork van m'n fiets

is voor publicatie geschikt. U weet vallen of er zou plotseling een bo-
even goed als ik dateer mensen ge- stelwagentje (met vals nummer-
noeg zijn, die de merkwaardigste bord) tegen mij op rijden en ik zou
dingen doen, zo merkwaardig zelfs, ergens per ongeluk een balk op m'n

hoofd kunnen krijgen. Ik zou van
een toren worden geduwd of van

worden. Dan gebeuren er ook din- een trap worden geslagen. Alle inci-

loert de narigheid als ze dat wil-
len, hoor.

Die hersenspoeling Nee, ik
vertik 't. (Niet waar, U toont be-
grip?)
Nu kom ik weer op m'n uitgangs-
punt: het gaat allemaal niet zo ge-
makkelijk. Die dinsdagen zitten me
soms meer dwars dan ik kan zeg-
gen. 's Maandagsavonds zit ik in
spanning of de redaktie bepaalde
onthullingen wel neemt en dmsdag-
's morgens ben ik ziek van ellende,
omdat ik me verbeeld dat alles er
veel te cru op staat. Soms raad-
pleeg ik de Majoor en de Meester.
Ik heb bijzonder veel aan deze twee
te danken. Maar ook hier kan ik
niet schrijven zoals ik zou willen.
De armen van Oorlog en Onderwijs
zijn dikwijls net de tentakels van
octopussen ,

Mevrouw en do heren hebben me
in sommige donkere perioden -
waarin ik geen raad meer wist —
ook veel troost verschaft. Veel dank
ben ik verschuldigd aan deze pret-
tige mensen, die een verbluffend
juiste kijk hebben op mijn moeilijk-
heden. Maar ga ik alles schrijven,
letterlijk alles, wat mij zo ter ore
komt in raadskringen, dan weet ik

duw v&n toren

dat het beschrijven er van alleen al
smaadschrift genoemd zou kunnen

gen, die het daglicht niet verdra-
gen O nee? Nou, reken maar,
hoor! In ieder geval kan ik er niel
over schrijven zonder in (pijnlijke)
aanraking te komen met da tege-

denten echter zouden zo bekwaam
worden uitgevoerd dat ik ze niet
meer kon opschrijven.

Ik voel dat ik nu reeds te ver ben
gegaan, maar mijn spreekwoordc-

ring en haar scherprechters. U lijke liefde voor de waarheid dwingt
zult zeggen: maar als je nou ge- mij soms tot gewaagde publicaties.
woon opschrijft wat die lui uiispo-
ken, dan kunnen ze je hoogstens
verwijten dat je een vervelende
vent bent, maar smaadschrift kuii-
nen ze je toch niet in je schoenen
schuiven? Ik zal U vertellen dat
deze mening ^tamelijk naïef is.

Nu al moet ik afwachten of ik
vanavond soms een portie vergif-
tigde tomaten zal eten. Kan ik na-
tuurlijk de tomaten van m'n menu
schrappen, maar dan zullen 't be-
schuitbollen of zilveruitjes zijn. Ik
moet me tenslotte voeden. Overal

val van trap

zeker dat ik bij een volgend be-
zoek over het deurmatje zou strui-
kclen.

En wie struikelt er graag?
Mejuffrouw Klompé moet eens

gezegd hebben: !
' Kan je geloven, dat zeg ik voor

geen goud!

BARTJE.

alle voorgaande met vele lengten
sloeg. Tot diep in de nacht bleef
men daar nog over van gedachten
wisselen. Wij menen zeker te weten
dat een officiële uitspraak niet ver-
wacht kan worden voor het eerste
vuurwerk in het seizoen 1959
Men wil n.l. nog meer materiaal
verzamelen.

Inmiddels werd het programma
naar behoren afgewerkt. Het was
het beproefde klateren van water-
vallen, het wentelen van zonnen en
het opstijgen van raketten, die in
het kader van de mogelijkheden al-
Ie hun doel bereikten. Van geslaag-
de maanvluchten werd nog geen
melding gemaakt.

Het was uitermate boeiend en
weer hartverwarmend.

Brand en geen brand
Toen vrijdagavond de brandweer-
ploeg gereed stond om de helpende
hand te bieden bij het afsteken
van het vuurwerk ging plotseling
de sirene. Op het balcon van villa
„De Tol" aan de Kostverloren-
straat had men na de schoonmaak
afval geworpen, dat omstreeks 9
uur door onverklaarbare oorzaak in
brand was geraakt.

Met een straal werd 't vuur snel
geblust, zodat ernstige schade kon
worden voorkomen. Na het blus-
singswerk keerde de brandweer
naar het vuurwerk terug, dat pre-
cies op tijd kon worden afgestoken.

Zaterdagmiddag werd de brandweer
gealarmeerd voor een duinbrand
achter de uitspanning „Kraantje
Lek". Maar hoe de brandweer ook
zocht vuur was niet te vinden. Bij
nadere informatie bleek dat de
brandweer van Overveen 't brandje
reeds had geblust.

Uit zee gered
Zaterdagmiddag werd de hulp van
de politie ingeroepen toen een meis-
je in verdrinkingsgevaar verkeerde.
De zwemster slaagde er niet in
naar het strand terug te keren en
kreeg bij haar poging te blijven
drijven veel water naar binnen. Met
veel inspanning gelukte het tenslot-
te haar behouden aan land te bren-
gen.

Dierenziekenhuis
De Stichting Kennemer Dieren-
tehuis heeft het plan opgevat een
streekdierentehuis annex ziekenhuis
en begraafplaats in te richten.

Hiervoor organiseert de genoem-
de stichting a.s. zaterdag 23 augus-
tus een collecte in de badplaats. Bij
goed weer zal een Haarlems recla-
metekenaar aan de Boulevard de
Favauge aanwezig zijn om carica-
turen. te maken.

Duivensport
De p.v. „Pleines" hield een wed-
vlucht vanaf Chauny, afstand 326
km. Gelost om 7 uur, arriveerde de
eerste duif om 11 uur 37 min.
Th. v.d. Meulen l, 7, 8, 12.
J. Schrander 2, 5.
Gebr. Koper 3.
Jan Koper 4.
J. de Leeuw 6.
R. Engelander 9.
J. B. Koper 10.
R. van Gijtebeek 11.
Op deze vlucht behaalde de heer Th.
v.d. Meulen het kampioenschap
voor de jonge duiven.

Touring-evenementen
21 aug.: concert Postfanfare.
23 aug.: concert Zandvoortse Mu-

ziekakpel.
28 aug.: concert IJmuider Harmonie
29 en 30 aug.: training motorren-

ners.
31 au g.: Internationale motor- en

zijspanraces.
7 sept.: autosprints XV RAC West

28 sept.: Club'dag N.A.V.
12 okt.: Traditierit 111 P.A.C.



FAMILIEBERICHTEN

Getrouwd:
HANS SLOOTJES
en
PAMELA BABBEN

Christ-Church, Nieuw Zeeland.

Stofzuigers
HOLLAND ELECTRO
EXCELSIOR
En vele andere
Ie klas merken.
Uw oude stofzuiger heeft
inruilwaarde.
Ook op termijnbetaling.

Henk Schuüenburg
De Gtaadfcope AtMterdBramer
Orale Krocht 5-7, tetef. 2W4

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau VreemdeUn-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
2S45 Gemeente Secretarie
2069 Begrafenis- en crematie-onder-

neming J. de Koode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Riuko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3346 Hoboplex, Stationsplein 13-15,
Hout, board, triplex

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
•bachs Drukkerij, Achterweg 1.

SPROOKJE VOOR KINDEREN

êaattte
van de vogels

Heel, heel lang geleden leefden alle vogels van de wereld allemaal bij
elkaar te Dirioena, in een dal tussen de hoge bergen van Magavara,
dicht bij een groot vuur.
Als je tegenwoordig te Dirioena komt, vind je nog wel de grote
kring van stenen, waarop de vogels vroeger zaten als ze hun vergade-
ringen hielden, maar geen enkele vogel zie je daar meer rondvliegen.
Ik zal je vertellen hoe het gekomen is, dat ze tegenwoordig over de
gehele wereld verspreid zijn.

Speelster
gevraagd.
RESTAURANT KIEPER
Zuidboulevard.

TE KOOP wegens emigr.
FIAT 1400, in pr. staat;
l NIEUWE KOFPER-
SCHRIJFMACHINE.
Haarlemmerstraat 11.

F. C. HEEMEIJER
Van Ostadestraat 7a, tele-
foon 3116, het adres voor
prima STOPFEERWERK

Z.s.m. GEMEUB. WOON-
RUIMTE in Zandv. gevr.
voor perm. bew., 2 slaapk.
m. vrije keuk., evt. voll.
pension, liefst in centrum,
voorzien van c.v. Br. nr.
6207 bur. Z. Crt.

WEGGELOPEN: JONG
CYPERS POESJE.

Terug te bez. bij Saskia,
Bentveldsweg 3, Bentveld,
telefoon 02500-26728.

Het begon, dat ze op een avond ,
zó'h pret hadden, dat ze, bij het
dansen en springen tot laat in de
nacht, hun vuur helemaal vergaten.

Toen ze eindelijk moegedanst
waren en ieder verlangde om in z'n
eigen boomtak te kruipen, merkten
ze tot hun grote schrik, dat het
was uitgegaan.

O, wat een ongeluk! Nu moesten
ze kou lijden — en daar konden ze
niet tegen!

Daar zaten ze nu met opgezette
veren te bibberen, en niemand wist,
wat er nu moest gebeuren.

Niemand? — Ja er was er toch
één die de moed niet verloor, en
dat was Kokorereko, hun opper-
hoofd. Die zei: „Kom, kom, kame-
raden, zó erg is 't niet. Heb ver-
trouwen in jullie opperhoofd. Ik zal
zelf de wereld ingaan om vuur te
zoeken en ik verzeker jullie dat ik
't zal vinden ook!"

Meteen sloeg hij zijn sterke vleu-
gels uit, en was verdwenen!

Hij vloog en vloog en
vloog héél, héél, héél ver weg,
maar op 't laatst werd hij toch moe
en daalde op een hoge rots.

Hij sliep daar die nacht en toen
de zon de volgende morgen op-
kwam, vloog hij weer verder. Hij
vloog net zo lang, tot hij vlak bij
Kaap Kaierara een kleine hut zag
staan in de schaduw van een rots.

„Daar zal ik zeker vuur vinden!"
dacht hij, en hij ging die hut bin-
nen. Er was niemand in dan een
jong meisje, en Kokorereko vond
dat meisje heel mooi, omdat ze zul-
ke prachtige zwarte tanden had
van het kauwen van betelnoten en
omdat haar oorlellen zo lang uit-
gerekt waren door de zware oorrin-
gen, die ze droeg.

„Wie ben jij, mooie vogel?" vroeg
het meisje.

„Ik ben Kokorereko, het opper-
hoofd der vogels."

„En waar woon je?"
Ja, dat had Kokorereko haar

eigenlijk niet moeten zeggen, maar
hij deed het toch, omdat hij haar
zo mooi en lief vond.

Daar kunt u heen
Monopole

Dinsdag 19 augustus, 1 en 9.15 uur:
film .Meneer Hulot met vakantie'

Woensdag 20 aug., 7 en 9.15 uur:
film „Als de dauw hangt komt
er regen".

Donderdag 21 aug., 7 en 9.15 uur:
film „Jane Eyre".

Vanaf maandag 18 t.m. donderdag
21 aug., 2.30 u. (alleen bij slecht
weer): film „De zoon van Lassie"

Hotel Bouwes

Dagelijks 8 uur: het Italiaanse or-
kest Stelio.
Zondags matinee.

Concertgebouw, Haarlem

Donderdag 21 aug., 8.15 uur: Zo-
merconcert door het N.Ph.O.

„Ik woon te Dirioena!" zei hij.
„En hoe kom je in dat land van

Diroena?" vroeg het meisje weer.
„Dat zal ik je vertellen," zei Ko-

korereko, „als je mijn dorp wilt
vinden, dan moet je eerst om de he-
le kaap Kaierara varen, en als je
daarna nog een heel eind geroeid
hebt, dan zal je na een poos een
lieflijke muziek horen van trom-
mels en couch-schelpen. Dat is de
muziek waarbij de vogels elke
avond dansen, en daar woon ik."

„Zo," zei het meisje met de zwar-
te tanden, „maar zeg eens, Kokore-
reko, waarom zou je niet liever
hier blijven? Je zult het goed bij
me hebben. Ik zal je alles geven
wat je lekker vindt."

Maar daar wou Kokorereko niets
van weten! Hij had immers beloofd
dat hij nieuw vuur voor hen zou
halen!

„Nee meisje," zei hij, „dat gaat
niet! Ik moet gauw weer naar mijn
dorp terug, want anders sterven
mijn kameraden van de kou."

Meteen griste hij met zijn snavel
een brandende tak uit het grote
vuur, dat midden in de hut brand-
de en vloog er mee weg.

Toen de vader en de moeder van
het meisje met de zwarte tanden
een poosje later thuiskwamen, von-
den ze haar zitten schreien en snik-
ken. Ze schrokken er van en vroe-
gen haar wat ze scheelde, en het
meisje vertelde dat er zo'n mooie
vogel bij haar geweest was, maar
dat hij niet had willen blijven, hoe
vriendelijk ze 't hem ook gevraagd
had. En ze vond die vogel zó mooi,
zei ze, dat ze zeker zou sterven als
ze hem niet terugvond.

En, wat de ouders ook zeiden
of deden, ze bleef maar schreien en
snikken, omdat de mooie vogel Ko-
korereko weggevlogen was.

En ze schreide net zo lang, tot
haar ouders besloten met haar naar
het land van de vogels te varen:
want kijk, het meisje wist nu pre-
cies, waar dat lag.

En zo stapten ze dan met hun
drieën in de grote kano, nadat ze
daar allerlei levensmiddelen hadden
ingeladen; ook een paar openge-
hakte kokosnoten namen ze mee en.
een grote lege mand. Daarmee wil-
den ze Kokorereko vangen.

Zo roeiden en roeiden en roeiden,
en eindelijk waren ze om de gehele
Kaap heen gevaren en toen duurde
het niet lang, of ze hoorden trom-
melmuziek!

Vlug stapten ze alle drie aan
land, maar ach, dit kon het dorp
van Kokorereko niet zijn! Ze za-
gen geen enkele vogel en de mu-
ziek, die ze gehoord hadden, werd
gemaakt door een kleine jongen,
die uit verveling op een oude trom-
mel sloeg.

„Is dit het dorp Dirioena?" vroe-
gen ze hem.

„O nee," zei de jongen, „ons dorp
heet niet Dirioena, maar Lamoga-
ra."

Dat was een teleurstelling!
„Zie je nu wel," zei de moeder

van het meisje met de zwarte tan-
den, „die vreemde vogel heeft je
natuurlijk maar wat wijs gemaakt'

Maar het meisje hield vol, dat
haar mooie Kokorereko zeker de
waarheid had gesproken.

Toen namen ze de riemen maar
weer op en roeiden nog véél, véél
verder. En eindelijk, eindelijk hoor-
de het meisje met de zwarte tan-
den de lieflijke muziek, waarvan
Kokorereko gesproken had! Dit
was vast en zeker het land van de
vogels!

„Hoor, hoor," riep ze, „dat moet

Dat kunt ook U zeg»
gen na een adver*
tentie in de

Z A N D V O O R T S E
C O U R A N T
Achterweg l

Uw advertentie im»
mers bereikt alle

groepen van Zand«
voorts bevolking Ui l

CHOCOLflDE
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Bij aankoop van 250 gram koffie
of 50 gram Oploskoffie

een tablet chocolade
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bij aankoop van een blikje zalm

een tube mayonaise
van 59 cent

voor 40 cent
geldig tot en met 26 aug. 1958
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nu de muziek zijn, waarbij de vo- j
gels elke avond dansen!" i

Toen stapten ze alle drie aan
land en tussen de struiken verscho-
len, zagen ze alle vogels, groot en
klein, met zwierende vleugels rond-
dansen onder de palmbomen.

Ja, nu wisten ze zeker dat dit 't
dorp Dirioena was, maar ze beslo-
ten zich niet te vertonen vóór de
volgende morgen. Want hoe zouden
ze bij het bleke maanlicht Koko-
rereko herkennen tussen zó'n mas-
sa vogels?

Het meisje met de zwarte tanden
kon die nacht niet slapen en pas
begon Oeba, de koele morgenwind
te waaien, of ze sprong op en
maakte haar ouders wakker.

De eerste vogel, die zich vertoon-
de, was Binama, de specht.

„Is dat nu Kokorereko, die we
moeten vangen?" vroeg de vader.

„O nee, nee," zei het meisje met
de zwarte tanden. „Kokorereko is
véél mooier!"

Toen kwam de papagaai te voor-
schijn, daarna de zwarte kakatoe,
en eindelijk het kwikstaartje, maar
telkens zei het meisje met de zwar-
te tanden: „Nee, nee, Kokorere-
ko is véél, véél mooier!"

Eindelijk kwam de paradijsvogel,
schitterend in alle kleuren en met
een staart en een kuif, zó prachtig,
dat de vader en de moeder niet wis-
ten wat ze zagen.

„Dat is hij dan zeker", riep de
moeder.

Maar het meisje met de zwarte
tanden schudde alweer haar hoofd
en zei: „O nee, nee, Kokorereko is
véél, véél mooier!"
Maar op datzelfde ogenblik kwam
de echte Kokorereko, het opper-
hoofd van alle vogels, te voorschijn
zijn vrolijke morgengroet zingend:
, ,Ko-ko-re-re-kooo!"

„Dat is hij nu, d&t is Kokorere-
ko!" riep het meisje en ze legde
een paar geopende kokosnoten op
de grond, in de hoop dat hij van het
vlees zou komen pikken.

„Kom hier, Kokorereko," riep ze,
„kom hier! Kijk toch eens, wat ik
voor je heb meegebracht!"

Maar Kokorereko was een groot
en deftig opperhoofd en 't kwam
voor hem niet te pas om nader te
komen, als een vrouw hem riep.

„Breng die kokosnoten maar
hier," antwoordde hij van uit de
verte — want hij was daar dol op
en had juist een razende honger.

Maar zó had het meisje met de
zwarte tanden het niet bedoeld! Ze
riep hem toe, dat haar vader niet
wou hebben, dat ze hem de noten
bracht.

„Och toe, Kokorereko," vleide ze,
„kom hier! Kijk, de noten liggen

hier voor je klaar op de grond. Ze
zijn geopend, je kunt ze zó maar
opeten!" |

Kokorereko trok zijn ene poot
omhoog en bleef een hele tijd staan
nadenken. Maar iiij moest aldoor
naar die kokosnoten kijken. Wat
zagen ze er lekker uit! Eindelijk
dacht hij bij ziclizelf: „Kom, kom,
ik zal 't maar doen! Dat meisje is
immers een vreemdeling en geen
vrouw van mijn e'igen stam. Waar-
om zou ik niet even naar haar toe-
gaan?" En hij stapte langzaam en
statig naar de waterkant, nu en
dan z'n prachtige! halskraag schud-
dend. \ .

Maar — o weel — Pas bukte hij
zich om van een van de kokosno-
ten te gaan eten, of.de Vader van
het meisje wipte de mand over hem
heen, en — de trotse Kokorereko
was gevangen! Ze tilden hem sa-
men voorzichtig in de kano en roei-
den — en roeiden — en roeiden net
zolang, tot ze weer aan wal stapten
in het land van Kaierara.

En sedert die dag is het geslacht
van Kokorereko gedwongen ge-

weest om samen te leven met het
volk der mensen, hen op hun erven
tussen de benen te lopen en hen 's
morgens wakker te maken met hun
gezang.

Groot, groot was de droefheid in
het dorp Dirioena, toen de vogels
merkten dat hun opperhoofd ver-
dwenen was.

En van dat ogenblik af aan ver-
spreidden ze zich over de hele we-
reld. Binama, de specht, vluchtte
in een holle boom en daarin kan je
zijn geslacht nog altijd vinden. Iri-
ki, de kwartel maakte zich 'n nest
in het gras.

Kivioi, de plevier, riep uit: „Aan
de oever der zee wil ik voortaan
wonen!"

Alle andere vogels vluchtten naar
de wildernis en ieder van hen bouw-
de daar een nest voor zichzelf en
zijn familie.

En zo is het nu gekomen, dat in
Dirioena tegenwoordig geen enkel
vogelgeluid meer gehoord wordt, en
daarom noemen de mensen deze
plek tegenwoordig „Noema popa",
dat betekent: „Verlatenheid".

l

RAAD
voor zeezeilers

1. Bij dreigend onweer make
men geen gebruik van de
zeilbootjes; dit met het oog
op het gevaar van plotseling
opkomende rukwinden;

2. Men moet ook nimmer
met een vaste schoot Keilen.
Dit is j persé af > te keuren.
Waarom,? Bij het mooiste
somerweer kan een plotse-
linge windvlaag komen die
gevaarlijk is.

S. Men moet er voor zorgen
dat aan *bootjes en de kano's

buitenboord grijptouwen sijn
aangebracht.
Slaat het bootje om, dan
kunnen de opvarenden in
ieder geval door die grijp-'
touwen nog het contact met
de boot behouden.

4. Ga in geen geval met
kano's of kleine seilbootjes
buiten het bankengebied.
Buiten de banken loopt altijd
meer en een hogere deining,
waardoor het zoeken naar
een omgeslagen bootje veel
moeilijker .wordt.

. P. van.der Mije.

l
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Laatste vergadering van mevrouw en de heren brengt

Lounge inplaats van theater
en een onelegant voorstel

Bij akte d.d. 30 oktober 1952 werd aan de heer N. W. Bouwes, gere-
kend met ingang van l april 1952, voor de duur van 50 jaar in erf-
pacht uitgegeven het terrein, gelegen tussen de Strandweg en de
Seinpostweg, waarop thans hot rj Bouwes en het aangrenzende par-
keerterrein zijn gesticht. , ,

Krachtens deze akte is de heer
Bouwes verplicht binnen 15 jaren
na de ingang van 't erfpachtsrecht
d.w.z. vóór l april '67, op het thans
als parkerterrein in gebruik zijnde
terreingedeelte een theater te stich-
ten, zulks overeenkomstig de be-
stemming, welke het wederopbouw-
plan aan dit terreingedeelte geeft.
Deze termijn kan op verzoek van
de heer Bouwes door de raad ver-
lengd worden. De raad heeft het
recht het erfpachtsrecht op dit ter-
reingedeelte vervallen te verklaren
indien het theater niet binnen de
gestelde termijn is gesticht.

In dat geval heeft de gemeente
derhalve 't recht de grond aan een
ander uit te geven.

Bij brief van 28 juli 1958 heeft
de heer Bouwes verzocht ontslagen
te worden van de verplichting tot
het bouwen van een theater binnen
ovengenoemde termijn, c.q. de des-
betreffende bepaling zodanig te
wijzigen, dat alleen gebouwd be-
hoeft te worden wanneer er wer-
kelijk behoefte aan een dergelijk
theater bestaat en bovendien een
behoorlijk rendement van de inves-
tering verkregen kan worden, zulks
te zijner beoordeling. De heer Bou-
wes ziet dus niet zonder meer van
de bouw van het theater af.

De reden van dit verzoek is gele-
gen in de omstandigheid, dat de
heer Bouwes van plan is een ge-
deelte van de hotelruimte te ver-
bouwen, waarmede een zeer aanzien-

- lljke -investering, gemoeid'is.' Deze
verbouwing omvat een vergroting
van de lounge, waardoor deze aan
ca. 250 personen plaats zal kunnen
bieden.

De heer Bouwes acht deze inves-
tering economisch niet verantwoord
zolang de kans bestaat, dat hij over
een betrekkelijk kort aantal jaren
in feite verplicht zal worden tot de
bouw van het theater over te gaan,
op straffe van het verlies van de
beschikking over het daarvoor bs-
stemde terrein. De aanwezigheid
van het theater zou immers in ze-
kere zin de vergroting van de loun-
ge overbodig maken, omdat het
theater dan de benodigde zaalruim-
te voor congressen e.d. kan ver-

schaffen. Indien een andere onder-
nemer het theater zou bouwen en
exploiteren dan wordt de situatie
voor de heer Bouwes uiteraard nog
ongunstiger.

Naar de mening van b. en w. is
er geen bezwaar tegen het verzoek
van de heer Bouwes in te willigen.
Mede als gevolg van de gewijzigde
omstandigheden heeft de bedoelde
bepaling weinig practisch nut meer.
Wanneer immers voor de heer Bou-
wes t.z.t. de stichting van het thea-
ter economisch niet verantwoord is,
zal dit voor een andere ondernemer
evenmin het geval zijn. Een even-
tuele vervallenverklaring van het
erfpachtsrecht van het betreffende
terreingedeelte zal dan weliswaar
tot resultaat hebben, dat de ge-
meente weer de beschikking ov?r
de grond krijgt, doch zij'zal er vei-
der weinig mee kunnen doea.

Voor de heer Bouwes daarente-
gen heeft deze grond als parkeer-
terrein grote waarde. '

Het college stelt de raad daarom
voor de heer Bouwes te orvUlaan
van de verplichting om het theater
binnen de in de akte bepaalde ter-
mijn te stichten.

*In verband met de bouw van zijn
woonhuis met boxengarages aan de
Marisstraat-hoek Torenstraat, werd
door de heer Jb. Koning (fractie-
voorziter van Algemeen Zandvoorts
Belang, red.) 'n deel van de grasmat
op het terrein • van de '*watertoren
afgegraven. ,De herstelkosten zou-
den, volgens een begroting van de
dienst van publieke werken pl.m.
ƒ 240,— bedragen.

Voorts was, in afwijking van het
bepaalde in de bouwvergunning,
een afscheidingsmuurtje te laag op-
getrokken. Ingevolge artikel 70
van de woningwet had de ge-
meente het recht het muurtje op
kosten van de heer Koning op de
vereiste hoogte te brengen.

Op 19 september 1956 hadden b.
en w. over deze aangelegenheid
een bespreking met de heer Koning.
Overeengekomen werd, dat de heer
Koning in eerstbedoelde kosten
ƒ 100,— zou bijdragen, terwijl.* hij

fcoctdoefe,
ZATERDAG 16 AUGUSTUS -Als
je er aardigheid in gaat krijgen,
kan het weer je niet zo heel veel
schelen. Vandaag hebben ze 't weer
best naar hun zin gehad. Als het
morgen niet slechter is, kunnen we
er weer van lusten. Maar jullie
moeten beslist geen medelijden met
ons hebben, mensen!
ZONDAG 17 AUGUSTUS - Nou,
wat heb ik gezegd. Langzamerhand
beginnen we nog ervaring te krij-
gen met top-zondagen. 't Is dat ik
nou natuurlijk geen verlof meer
kreeg van de redakteur om
een hele pagina vol te schrij-
ven, maar ik zou 't bestkun-
nen, hoor!

Ik sprak een mijnheer, die
was met z'n vrouw naar de
Franse zuidkust geweest —
of z'n vrouw met hém, dat
weet ik niet zo precies. — Er
is maar één strand! zeiden
ze en dat is Zandvoort. Kijk,
dat doet je toch goed, zo iets te
horen van een paar mensen, die
wat meer van de wereld gezien
hebben. Zo gauw is men van me-
ning dat er niets deugt van je
eigen landje, maar dat valt bij na-
der inzien toch nog wel mee. Dat
strand daar in Frankrijk, zei die
meneer, is heel- smal en er liggen
allemaal keien op. Nou ja, dat het
smal is, kunnen ze ook niks aan
doen, maar die stenen kunnen ze
toch opruimen, zou ik zeggen. Ik
moet hier 's avonds ook alle rom-
mel verwijderen, 't Is geen plezie-
rige bezigheid en je wordt er wel
eens kribbig van, als je ziet hoe de
mensen toch te werk gaan als ze
een dagje uit zijn. Laten liggen kan
je tJie troep ook niet. (Tussen twee
haakjes: ik heb weer een- stelletje

kinder badbroekjes gevonden).
Weet je wat me ook zo ergert?

Die stomme vliegtuigen met hun
reklamestaarten boven het strand.
Vandaag zagen ze ons bepaald niet
voor helemaal fris aan, want de
ene pi'oot sleepte een doek achter
zich aan, waar op te lezen stond
dat je iets (met een heel gekke
naam) moest innemen voor „zenuw-
rust". En een ander vliegtuig maak-
te reklame voor poeders tegen alle
soorten pijnen. Goeie morgen, ze-
nuwrust maken ze je eerst

duf met dat gebrom boven
je hoofd en dan willen ze het
weer goed maken.
MAANDAG IS AUGUSTUS.
Weet je, hoe 't eigenlijk met
het weer gaat, dit jaar? Je
kan er alles van maken, 't
ligt er maar aan waar je 't
van bekijkt. Je kan 't slecht
noemen met enkele opklarin-
gen en je kan evengoed zeg-

gen dat 't prachtig is met 'n stuk of
wat verspreide buien. De zwartkij-
kers zeggen dan dat die verspreide
buien net in hun vakantie vielen).

WOENSDAG 20 AUGUSTUS -
Er stond vanmorgen een meneer
met een fototoestel een plaatje te
maken van z'n vrouw en kinderen.
Opeens kreeg hij — net toen hij
wilde afdrukken — een knots van
een voetbal in z'n rug. Hij slopg
voorover met z'n gezicht in het
zand. 't Zag er heel gek uit. Maar
het plaatje was genomen! Ik dacht
zo dat 't maar goed is dat er nog
geen geluidsfotografie bestaat
DONDERDAG 21 AUGUSTUS -
Jans beweert dat we een vroege
winter krijgen. En ik houd 't op
een late zomer.

STOELEMAN.

de kosten van de verhoging van het
afscheidingsmuurtje geheel voor
zijn rekening zou nemen, indien de
raad tot de aanleg van een gras-
veld of tuin zou besluiten en alsdan
mocht blijken, dat het afschei-
dingsmuurtje te laag was.

In de raadsvergadering van 13
november 1956 zonder discussie en
zonder hoofdelijke stemming vast-
gestelde begroting voor het water-
leiding bedrijf voor 1957 werd voor
de tuinaanleg c.a. rond de water-
toren een bedrag van ƒ 3300,— uit-
getrokken. De werkelijke kosten
werden geraamd op ƒ 3600,—.

Rekening werd echter gehouden
met de door de heer Koning toe-
gezegde bijdragen, welke in totaal
op ƒ 300,— werden geraamd.

De tuinaanleg en de inderdaad
noodzakelijk gebleken verhoging
van het afscheidingsmuurtje kwa-
men in de loop van 1957 gereed.

Op 25 juni 1957, deelde het col-
lege van b. en w. de heer Koning
mede, dat de werkelijke kosten van
laatstbedoeld werkje ƒ 210,— had-
den bedragen. Zij verzocht hem
derhalve in totaal een bedrag van
ƒ 310,— aan de gemeentebedrijven
over te maken.

Ondanks herhaalde aanmaningen
is de heer Koning tot op heden in
gebreke gebleven aan dit vrezoek
te voldoen.

Omtrent te reden hiervan tasten
b. en w. in het duister. De hoer
Koning heeft hen op desbetreffende
brieven geen enkel antwoord ge-
geven.

B. en w. stellen de raad voor hen
te machtigen de geëigende rechts-
maatregelen tegen de heer Koning
te nemen, teneinde tot de invorde-
ring van het bedrag van ƒ 310,—
te geraken.

In de raadsvergade-
van dinsdag komt
een voorstel ter ta-
fel, dat een — op
z'n zachtst gezegd
— vreemde indruk

moet maken op
hen, die regelmatig de bijeenkom-
sten van de plaatselijke overJieid
bijwonen.

Midden in een agenda van 16
punten wordt de raadsleden onder
punt 10 (raadsvoorstel nr. 81) een
voorstel gedaan het College van
B. en W. te machtigen tot het nemen
van „geëigende rechtsmaatregelen
ten einde tot de invordering van een
bepaalde schuld aan de gemeente
te geraken". Men zou zo zeggen:
een dwangmaatregel tegen een
wanbetaler, met op de achtergrond
de dreiging van de incassodienst en
rechtskundige

Elders op deze -pagina, kan men
kennis nemen van de formulering
van het gehele voorstel. _

Niemand zal willen ontkennen dat
B. en W. kunnen procederen tegen
wie ook, zonder er de Raad in te
kennen. In uitzonderingsgevallen,
zoals bijv. bij onteigeningsprocedu-
res, wordt de Raad ingeschakeld.
Maar in gevallen als dit, waarbij er
dus sprake is van een bepaalde
schuld aan de gemeente, staan B.

en W. de gangbare middelen ten
dienste, zelfs het „Rechtskundig
bureau". De Raad behoeft daar niet
bij betrokken te worden.

Waarom dan nu wel? is men ge-
neigd te vragen.

Omdat de ingezetene, tegen wien
deze maatregelen verzocht worden,
een raadslid is? Wat kan de samen-
stellers van dit merkwaardige voor-
stel bewogen hebben deze zaak —
die feitelijk niets om het lijf heeft
— in een openbare raadsvergadering
te brengen? Heeft men de voorop-
gezette bedoeling dus gehad deze
kwestie door de Raad te laten be-
handelen met het gevolg dat zij een
openbare aangelegenheid werd ?

Wellicht vindt de Raad dinsdag-
avond in dit alles aanleiding B. en
W. naar de reden van deze af-
wijking van deze gebruikelijke
gang van zaken te vragen

Want zoals de feiten nu liggen
en voorzover zij zijn neergeschre-
ven in dit nuchtere raadsvoorstel
nr. 81, kan men zich niet onttrek-
ken aan de inclrulc dat B. en W. sich
verschuilen achter de Raad om de
heer K. een openbare afstraffing te
geven. Afgewacht dient ie worden
of de Raad hiermee akkoord gaat.
En men mag inmiddels gerust vast-
stellen dat dit „tussengeschoven
raadsvoorstel" een naar stuk is. Om
niet te zeggen onfatsoenlijk.

MENS IN NOOD
vraagt aandacht

Reclassering verdoezelt de grenzen niet

Op zaterdag 27 september a.s. zal in de meeste gemeenten wederom
de Nationale Reclasseringsdag worden gehouden. De actieperiode loopt
van 15 t/m 28 september. Dit betekent, dat gedurende deze gehele pe-
riode de reclassering in het middelpunt van de belangstelling zal wor-
den geplaatst.

Hoe komt het, dat er mensen zijn
die in conflict met de maatschappij
komen? Dat is een oude vraag,
waar zeer veel over gedacht en ge-
schreven is. Wanneer men alle ant-
woorden probeert samen te vatten,
dan tonen die altijd twee facetten.
In de loop der tijden zijn er ge-
weest, die de diepste achtergronden
van die conflictsituatie menen te
moeten wijten aan de gegevenhe-
den, de kwaliteiten of misschien
juist het gebrek daaraan, waarmee
een mens in deze wereld komt.Wan-
neer een mens geboren wqrdt, is hij
geen onbeschreven blad papier. Hij
komt nooit als neutrale persoon in
deze wereld, maar hij doet zijn in-
trede in het leven met een hoeveel-
heid van soms tegenstrijdige
neigingen en mogelijkheden of mis
schien van onmogelijkheden. Dat is
de bekende aanlegtheorie.

Aan de andere kant komt de
mens in deze wereld nooit in een
neutrale omgeving, want hij wordt
ergens geboren in een concrete si-
tuatie. De plek waar men voor de
eerste maal het leven ontmoet,
waar het „zo zijn" van de wereld
blijkt, waar men zich zijn levens-
beelden verwerft, is allerminst neu-
traal. Er zijn er die zeggen, dat het
juist de ontmoeting met deze plek
is, die tot gevolg kan hebben, dat
de mens zozeer in een conflietsitu-
atie gedreven wordt, dat hij tot
wangedrag komt. Dit is de milieu-
theorie. Weer anderen nemen aan,
dat zowel de aanleg als het milieu
en ,hun onderlinge wisselwerking
doorslaggevend zijn voor de vor-
ming of misvorming van de mens.

De mens is een totaliteit. Alle fa«
cetten van ons menselijk bestaan
zijn onlosmakelijk op elkaar be-
trokken. Eén van die facetten en
wel een zeer belangrijk is de licha-
lijke conditie, waarmee de mens
door dit leven gaat. Gelukkig is het
niet zo, dat mensen, die lichamelijk
met slechte kansen op de wereld
komen, als het ware voorbestemd
zouden zijn om te mislukken in het
leven. Maar daar in wezen lichame-
lijke tekorten, wanneer ze door het
milieu óf genegeerd worden óf wan-
neer er veel te veel aandacht aan
besteed wordt, een mens in de ver-
latenheid kunnen drijven, liggen
daar mogelijkheden voor een a-so-

ciaal, eventueel anti-sociaal levens-
gedrag.

Een ander facet van ons mcnse-
lijk bestaan is, dat wij rationele
wezens zijn. In dit wereldbeeld wor-
den aan de mens van vandaag hoge
intellectuele eisen gesteld. Het aan-
tal kinderen wat op schoot leer-
moeilijkhedeii vertoont, wordt gro-
ter. Het is niet te verwonderen, dat
men onder criminelen verstandelijk
zwakbegaafde mensen aantreft. Zij
werden in een conflictsituatie ge-
dreven, omdat zij moesten beant-
woorden aan eisen waartegen zij
verstandelijk niet opgewassen wa-
ren. Ook dit kan leiden tot gevoe-
lens van minderwaardigheid en een-
zaamheid en tot de uiterlijke ver-
.schijningsvorm daarvan, n.l. wan-
gedrag.

Er komen ook mensen ter wereld
die psychisch gestoord zijn. Velen
van hen lijden aan een grote mate
van gevoclsarmoede en zijn niet in
staat om in hun leven waarachtige
gevoelsrelaties tot hun medemensen
op te bouwen. En door hun een-
zaamheid komen deze mensen soms
tot allerlei vormen van afwijkend
gedrag. Het is vaak zo: hoe eenza-
mer een mens is des te meer zal
hij geneigd zijn ervoor te zorgen
dat men zich met hem bezig móét
houden.

Maar, zoals gezegd, wij beginnen
ons leven ook ergens in de wereld.
In de ontmoeting met dit ergens
kan het zijn dat we ons ook ver-
laten gaan voelen. Nemen wij de
levensgeschiedenissen, zoals die zijn
neergelegd in de dossiers van cri-
minelen, voor ons, dan lezen we
daarin vaak dat er in de familie
krankzinnigheid voorkwam, epilep-
sie, dronkenschap. Of we lezen dar
deze mens in zijn leven nooit eni-
gerlei vorm van emotionele gebor-
genheid heeft beleefd. Een „thuis"
hebben velen nooit gekend.

Het is voor iemand die reclas-
seert noodzakelijk dat hij om te be-
ginnen één ding aanvaardt, namc-
lijk dat in onze samenleving het
belang van de enkeling onderge-
schikt gemaakt is aan dat van de
gemeenschap. Maar betekent dit
ook, dat wij de wetsovertreder mo-
gen straffen? Als men ziet in wel-
ke omstandigheden deze mens is
opgegroeid, heeft men dan nog het

recht om hem te straffen? Ja,
want de ergste liefdeloosheid die
een mens tegenover de ander ten
toon kan spreiden bestaat hierin,
dat hij bij voorbaat geneigd is de
ander de verantwoordelijkheid voor
eigen leven te ontnemen in de zin
van: „Stakker, je kon het niet hel-
pen". Men. -moet zo lang dit mo-
gelijk is appelleren aan het gevoel
van verantwoordelijkheid. Misschien
is het wat sterk gezegd, maar wij
hebben recht op straf. En dat mag
ons niet onthouden worden.

Reclassering heeft niet§_le maken
met het verdoezelen van de grsn-
zen. De grenzen moeten scherp ge-
trokken blijven, maar binnen die
grenzen moet worden getracht de
medemens te ontmoeten. Dat is re-
classeren.
Reclasseren is: een mens, die mis-
schien zijn hele leven thuisloos is
geweest, een thuis geven. Dat wil
zeggen, deze zekerheid te geven:
van nu af aan is er een deur die
voor hem openstaat, wordt er op
hem gewacht, is er iemand die be-
langstelling voor hem heeft.

Zo draagt de reclasseerder
de reclasseringsgedachte uit op
eigen wijze, ook wanneer de om-
standers zich cynisch en smalend
over het werk uitlaten, dat toch im-
mers onbegonnen is. En dat resul-
taat dan? A. Roland Holst zei eens:
Ik zal de halmen niet meer zien
noch binden ooit de volle schoven,
maar doe mij in de oogst geloven
waarvoor ik dien

AGENDA
van de openbare vergadering
van de raad op dinsdag 26
augustus a.s. n.m. 8 uur.

1. Notulen.
2. Ingekomen stukken.
3. Sluiten overeenkomst met de

gemeente Haarlem inzake gas-
levering.

4. Verlenen subsidie aan de Stich-
ting tot Steun van de Prote-
stants geestelijke verzorging

van het Nederlandse leger.
5. Vernieuwing bibliotneek Wim

Gertenbachschool.
6. Vaststelling verordening bezol-

diging vakleerkrachten.
7. Vernieuwing terreinafscheiding

van het voetbalveld B.
8. Wijziging erfpachtsakte Hotel

Bouwes.
9. Krediet voor het doen maken

van een schetsontwerp voor een
brandweergarage.

10. Verhaal kosten herstel grasmat
en tuinmuur bij de watertoren.

11. Bouw twee lokalen met woning
bij de openbare ulo-school.

12. Benoeming van een hoofd van
het gemeentelijk verzorgings-
huis.

13. Benoeming van een onderwijzer
aan de Hannie Schaftschool.

14. Idem van een onderwijzeres aan
de Karel Doormanschool.

15. Aangaan van een geldlening,
groot ƒ 45.000, met de n.v. Bank
voor Nederlandse gemeenten.

16. Rondvraag. - -



Koningin Wilhelminafonds
organiseert collecte van l tot 1 september

Sinds Koningin Wilhelmina het, ter
gelegenheid van haar 50-jarig
regeringsjubileum door het Neder-
landse volk aangeboden nationale
huldeblijk, heeft bestemd voor de
kankerbestrijding, is het naar haar
genoemde fonds in Nederland een
begrip geworden.

Miljoenen zijn sindsdien door net
Koningin Wilhelminafonds ingeza-
meld en besteed. Dank zij deze mil-
joenen is het mogelijk geweest, in
samenwerking met de Rijksover-
heid, een landelijke organisatie voor
de kankerbestrijding in Nederland
op te bouwen; de centrale kanker-
registratie ter hand te nemen: gro-
te uitbreiding te geven aan de fun-
damentele research; door opleiding
van districts- en wijkvorpleegsters
grotere aandacht te schenken aan
de nazorg van de patiënten; jonge
artsen op te leiden voor het 'taii-
kerondeizoek en een uitgebreid net
van met de meest modeme appara-
tuur ingerichte centra voor de be-
strijding van de kanker over i.ct
land te spreiden.

Dit omstreeks 1948 begonnen

werk moet worden voortgezet en
verder worden uitgebreid. Dit zal
slechts mogelijk zijn als het ICo-
ningin Wilhelminafonds jaarlijks
over tenminste twee miljoen gulden
de beschikking heeft. Ben groot
korps van wetenschappelijke wer-
kers vecht iedere dag een verbeten
strijd om de meest gevreesde zieic-
te te overwinnen.

Aan deze werkers zullen ook in
de toekomst de middelen moeten
worden verschaft om zich in die
strijd, ten behoeve van de m'j-is-
heid, te voorzien van de beste v/a-
penen.

De Nederlandse vereniging tot
steun aan het Koninging Wilhelmi-
nafonds voor de kankerbestrijding
vraagt uw aandacht en uw steun
voor deze strijd. Het spreekt dus
haast vanzelf dat bij het bestuur
van het Koningin Wilhelminafonds
de hoop en verwachting leve a <ïat
de inwoners van Zandvooit bij de
komende collecte, welke gehouden
zal worden in de periode van l l/m
7 september 1958, zich hier van be-
wust zullen tonen.

Klacht van motortoeristen
Nu het kamperen sedert enige 'ja-
ren hand over hand is toegenomen,
bereikt de KNMV uit binnen- en
buitenland een steeds groeiend aan-
tal klachten over 't ontbreken van
de mogelijkheid voor motortoeris-
ten om hun uitrusting en bagage
mee te voeren in aanhangwagsn-
tjes, zoals deze overal elders zijn
toegestaan. Nederland neemt, wai
dit betreft, een uitzonderingspositie
in.

Zoals de situatie thans is, dient
men binnen onze landsgrenzen of
wel de de uitrusting op 't motorrij-
wiel te verstouwen, óf indien m-wi
een aanhangwagentje gebruiken wil
dit voertuig voor het Nederlandse
traject per trein te doen vervoeren.
Het laatste is zeer omslachtig en
kostbaar, het eerste biedt slechts
beperkte mogelijkheid, daar de be-
stuurbaarheid van het motorrijwiel
niet in het gedrang mag komen.

Derhalve heeft de KNMV tot de
minister van verkeer en waterstaat
het verzoek gericht ook op de Ne-
derlandse wegen 't gebruik van aan-
hangwagens achter motorrijwielen
mogelijk te maken.

WatergetVden
V l H.W. Ü.W. H.W, L.W. strand

aug. berijdbaar
24 11.19 6.30 23.59 19.30 15.30-22.—
25 -.- 8.- 12.46 21.— 4.00-10.30
26 1.18 -, 9.30 13.54 22.-, -5.30-12.—
27 2.13 10.— 14.41 22.30 6.00-12.30
28 2.55 11.— 15.21 23.30 7.00-13.30
29 3.32 11.30 15.57 24.- 7.30-14.—
30 4.09 12,- 16.31 -.- 8.00-14.30
Samengesteld door T. v.d. Mije KCzn

Burgerlijke' stand
15—21 augustus 1958.

Geboren:- Jobje, dochter van V,
P. Koning en H. C. Verhaert; Nelly
dochter van J. Spierieus en H. A.
Kromhout; i Korstiaan Abram, zoon
van A. Jordaan en C. Zwemmer.

Ondertrouwd: Daniël Hittjo Por-
renga en Nicolete Helena Johanna
van der Lee; Johannes Franciscus
Mannaert en Adriana Margaretha
Maria Roozen; Hendrik van Aspe-
ren en Maria Christina Helgering;
Robert Gerard Geysen en Blla
Martha Koolhaas; Charl Bos en
Maria Mooij.

Getrouwd: Constant Franciscus
Antonius Hermans en Gertruda Jo-
hanna Louisa Kerens; Freddy Spa-
renburg en Carla Rachelle Antonia
Biambullo/"" - - "x

Geboren buiten de, gemeente
Zandvoort: Marjolein " Balledux;,
Gijsbertus Hendricus van den Hurk.

Brandweergarage, leslokalen
en hekwerk

komen dinsdag in de raad

Aan de huidige bergingsruimte van
het materieel van de vrijwillige
brandweer aan de Kleine Krocht
kleven verschillende bezwaren, zo
schrijven b. en w. aan de raad. In
de eerste plaats is zij te klein. De
ruimte tussen . de brandweerwagens
is- dermate gering, dat de achterin
geplaatste voertuigen eerst kunnen
uitrijden, nadat de voorin gestal-
de wagens" haaf buiten gereden
zijn. Dit' geeft bij het uitrukkea
vaak aanleiding tot ongewerist op-
onthoud.

Voorts is geen ruimte aanwezig
voor 't verrichten van onderhomJs-
werk aan de wagens, terwijl een
binnenplaats voor het houden van
oefeningen en het wassen' van net
materieel ontbreekt.

Tenslotte zijn de uitvalswegen
bepaald niet ideaal-te noemen,» con-
stateert het college.

Een en ander is voor de leiding
van de brandweer herhaalde malen
aanleiding geweest om op de bouw
van een goed geoutilleerde brand-
weergarage aan te dringen.

Naar de mening van b. en w. is
de tegenwoordige situatie van die
aard, dat zij op de duur niet ge-
handhaafd kan blijven en dat bin-
nen afzienbare tijd een - nieuwe
bi-andweergarage zal moeten wor-
den gebouwd.

De vraag waar dit zal moeten
geschieden is meerdere malen In 3e
vergaderingen van Het college on'
van de commissies van bijstand b"e-~
sproken.

Daarbij is gebleken, dat hiervoor
in principe een tweetal terreinen in
aanmerking komt:

Ie. het veld tussen de Koningstraat
en de Prinsesseweg (het z.g.
Zwarte veld);

2e. het terrein, gelegen achter de
percelen KI. Krocht-hoek Swa-
luestraat, welke van de n.v. De
Snelle Visser werden aange-
kocht.

Naar de mening van het college
verdient het onder 2 genoemde ter-
rein de voorkeur.

Het Zwarte veld zal in de toe-
komst geheel van karakter veran-
deren als gevolg van de aanleg van
het definitieve autobusstation, het
gereedkomen van 't gemeenschaps-
huis en het bouwen van een nieuw
postkantoor in de onmiddellijke na-
bijheid.

Een brandweergarage, ' welke
naar haar aard altijd een enigs-
zins „werkplaatsachtig" karakter
zal hebben, is in een dergelijke om-
geving niet op haar plaats.

Het sub 2 bedoelde terrein heeft
het bezwaar, dat de uitvalswegen
niet erg gunstig zijn. Voorlopig is
alleen de Kleine Krocht als zoda-
nig goed bruikbaar. Bij 'de sanering
van de oude dorpskern is het ech-
ter mogelijk een behoorlijke uit-
valsweg in noordelijke richting tb
maken, zodat dit bezwaar in de
toekomst zal vervallen.

Voorts zal bij het ontwerpen van
het plan aandacht moeten worden
geschonken aan een uitbreiding van
het raadhuis in de verdere toe-
komst. Voorkomen dient n.l. te wor-
den, dat deze uitbreidingsmogelijk-
heid door het bouwen van de brand-
weergarage geblokkeerd zou wor-
den.

B. en W. stellen daarom voor te

(Adv.}

cenuwen.?
Mijnhardt's Z«nawt«blott«o

*> helpen U

besluiten tot het doen maken van
een schetsontwerp voor een brand-
weergarage op het terrein gelegen
achter de bestaande bebouwing aan
de Kleine Krocht-hoek Swaluë-

• straat, waarbij rekening ware te
houden met: „,
a. een mogelijke uitbreiding van

het raadhuis;
b. de noodzaak t.z.t. een uitvalsweg

in noordelijke richting te maken.
Voor het maken van dit ontwerp

vraagt het college aan de raad een
krediet van ƒ 2000.

*"

De Stichting tot steun_ van de Pro-
testants geestelijke verzorging van
het Nederlandse leger te Huis ter
Heide heeft aan het_ college van b.
en_ w. verzocht een subsidie uit de
gemeentekas te mogen ontvangen.
Deze stichting exploiteert een twee-
tal vormingscentra en belegt in de-
ze tehuizen conferenties welke in
het belang zijn van de geestelijke
vorming — op protestantse grond-
slag — van de dienstplichtigen. De
doelstelling wijkt derhalve af van
die der mihtajre tehuizen. Deze te-
huizen trachten de militairen een
onderdak te ifverschaffen, teneinde
de vrije tijd Op verantwoorde wijze
te kunnen besteden.

B. en w. zijn van ooi-deel, dat aan
het verzoek [dient te worden vol-
daan en. stellen de raad voor — in
.overeenstemming met- het advies
van de commissie voor de finan-
ciën c.a.' een %ubside van ƒ 75 pet-
jaar toe te kennen. '

De heer J. Zwemmer, hoofd van het
gemeentelijk verzorgingshuis, zal
l februari a.s. de pensioengerech-
tigde leef tijd i bereiken. Krachtens
het algemeen ambtenarenreglement
zal hij met ingang van l maart zijn
functie moeten neerlegen.

In de openvallende plaats zal per
laatstgenoemde datum dienen te
worden voorzien.

Het college stelt de raad voor in
de komende vacature te benoemen
de heer R. de Jong uit Enkhuizen.
De heer De Jong is werkzaam in
het rusthuis .Herfstzon" aldaar en
heeft een grote ervaring op het ge-
bied van verpleging en verzorging
van ouden van dagen.
. De heer De Jong wenst de betrek-
king te' aanvaarden op voorwaarde
dat de thans geldende beloning
voor deze functie zal worden ver-
hoogd. Momenteel bedraagt het
basissalaris ƒ 2280,—, dit zal moe-
ten stijgen tot ƒ 3192,—. B. en w.
zijn van mening, dat aan deze wens
moet worden voldaan.

Ter voorziening in de vacature van
onderwijzer in vaste dienst aan de
Karel Doormanschool, welke per l
september a.s. zal ontstaan door
het aan de heer C. Frenay verleen-
do eervol ontslag, brengen b. en w.
in overleg met de inspecteur de
volgende voordracht in de raad:
1. Mejuffrouw W. Meijer te 's-Gra-

venhage;
2. Mejuffrouw E. de Ringh de

Vries te Zandvoort;
3. Mejuffrouw H. E. van Veelen te

Zandvoort.

*
Ter voorziening in de vacature

van onderwijzer in vaste dienst aan
de Hannie Schaftschool, welke per
l september a.s. zal ontstaan door
het aan de heer W. Bruinsma ver-
leende eervol ontslag, heeft het col-
lege aan de raad een voordracht
doen toekomen, door hen opgemaakt

in overleg met de inspecteur van
het lager onderwijs in de inspectie
Haarlem:
1. D. van Elk, onderwijzer te Zaan-

dam;
2. C. Leibbrand te Haarlem;
3. Mevrouw E. M. Douwes, tijdelijk

onderwijzeres te Zandvoort.
*

Na het afwijzend antwoord van
G.S. op het raadsbesluit van 25
februari 1958 om de openbare
u.l.o.-school uit te breiden met
vier leslokalen, doen b. en w.
thans een voorstel aan mevrouw
en de heren de school met twee
lokalen te vergroten. In ^principe
heeft de raad hiertoe reeds besloten
in de vergadering van 30 juni j.l.
Thans brengen b. en w. het voorstel
formeel ter tafel.

In overeenstemming met het ad-
vies van de commissie voor de fi-
nanciën c.a. en van publieke wer-
ken stellen zij de raad voor te be-
sluiten: het gebouw van de Wim
Gertenbachschool met twee les-
lokalen uit te breiden en voor de
stichting van j deze lokalen en van
de woning een krediet te voteren
van ƒ 120.042,—.

De terreinafscheiding van het voet-
balveld B aan de Vondellaan ver-
keert in zeer slechte toestand. In
verband hiermede verzocht de Zand
voortse voetbalvereniging „Zand-
voortmeeuwen" het college te be-
vorderen, dat deze afscheiding door
een nieuwe wordt vervangon. Hot
verzoek wordt gemotiveerd door
de mededeling, dat de jeugd het
speelveld thans zonder moeite kan
betreden en het als speelplaats ge-
bruikt.

Teneinde een afdoende verbete-
ring tot stand te brengen komt hoi.
b. en w. noodzakelijk voor boven-
bedoeld terrein van een geheel
nieuwe afrastering met ijzeren pa-
len te voorzien. De kosten hiervan
worden geraamd op rond ƒ 16250

B. en w. stellen mevrouw en de

heren voor «dit bedrag ter beschik-
king te stellen voor het gevraagde
hekwerk.

Het hoofd van de Wim Gertenbach-
school heeft b. en w. verzocht om
de bibliotheek van deze school, wel-
ko voor het overgrote deel bestaat
uit verouderde en versleten boeken,
te mogen vernieuwen.

B. en w. zien een schoolbiblio-
theek als een complementaire vbor-
ziening bij het onderwijs, omdat de
leerlingen door het lezen zich zelf-
standig leren verdiepen in proble-
men van uiteenlopende aard. v

Daarnaast' is het van belang, dat,
de leerling op de school het grote
nut van het goede boek leert keii-
nen. Het college denkt in dit, ver-
band o.m. aan het boek als cuïtuur-
verspreider.

Zij zijn daarom van mening dat
het bovengenoemde verzoek inge-
willigd dient te worden °n ü'ellem
de raad voorheen krediet van ƒ 800'
voor dit doel te voteren.

Touring-evenementen . -.
23 aug.: concert Zaïidvoortse Mu-"

ziekkapel. - \
28 aug.': concert IJmuider Harmonie'
29 en 30 aiig.: training motorren-

31 aug.: Internationale _ motor- en
zijspanraces.

7 sept. : autosprints XV RAG West
28 sept.: Clubdag N. A. V.
12 okt.: Traditierit 111 P.A.C. _ ,

(Adv.)

Huidgenezing
Huidzuiverheid - Huidgezondheid

F» U ROL
Puistjes verdrogen door Purol-poeder

Mensen en zaken
De gebrohen draad

Wanneer wij van ons land uit een
blik over de wereld werpen, dan
kunnen wij niet ontkennen dat de
beschaving in tal van delen van
deze wereld lelijk in- het gedrang
is gekomen. Gebrek aan eerbied
voor het leven, wreedheid ten op-
zichte van dieren, het honen van
oude kultuurwaarden, het spotten
met het huwelijk, gezin en gezins-
leven, de rassendiscriminatie... dit
alles rukt aan de -beschaving1 en
dreigt het geestelijk leven van tal-
lozen volkomen te verstikken. Er is
sprake van een zeker barbarisme.

Waaruit is dit ontstaan? Velen
zullen de laatste wereldoorlog noe-
men en zij zullen waarschijnlijk de
grootste oorzaak van het moderne
barbarisme onthuld hebben. In de
oorlog zijn krachten opgeroepen,
die de toenmalige leiders der we-
reld niet meer in hun macht had-
den. Men is elkaar „te lijf gegaan"
met voorbijzien van alle recht en
moraal. En miljoenen .zijn uit de
koers geslagen, mensenlevens telden
niet meer, men had geen begrip
meer voor de eigendom van an-
deren, zelfs niet voor de- mense-
hjke waarde.

Wij zijir er "niet van af door "te
zegen: oorlogen zijn er altijd ge-
weest. De heersers der wereld en
ook zij, die oorlogen ontketenen,
geven- dikwijls blijk inzicht • te heb-
ben in moderne problemen, zoals
techniek, handel, verkeer en orga-
nisatie. Uiterlijke vormen van be-
schaving zijn echter onvoldoende
gebleken om de oorlog en de ver-
nietiging van het leven uit 'te ban-
nen. Als de uiterlijke beschaving
niet voorkomt uit innerlijke levens-
kracht, is zij niet meer dan een
vernisje, dat _ bij iedere gelegen-
heid weggekrapt kan worden en de
innerlijke armoede bloot legt.

De uitvloeisels der innerlijke be-
schaving, hartelijkheid, voorko-
mendheid, liefde voor de schoonheid
en de tevredenheid in het gezin, zijn
verloren geraakt. Allerwege wordt
getracht het kwaad te herstellen en
de breuk in het levenspeil te her-
stellen. Door het organiseren van
lezingen, bijeenkomsten" en meer-
daagse conferenties wil men de
aandacht vestigen op — zoals men
dat noemt — „de nood der wereld".

Maar iedereen, de met deze
dingen te"-,maken- heeft; blijft ten
achter met zijn pogingen, wanneer
hij niet erkent dat de dwaasheid
der mensen een volslagen breuk be-
werkstellingd heeft van de draad,
die de wereld met 'God verbindt.
Daar, waar God losgelaten wordt,
moet de. maatschappij wel in duize-
lingwekkende vaart naar beneden
schieten. Als men het hoogste
levensprincipe overboord - werpt,
sterft de uiterlijke vorm van het
innerlijke leven zelf af. Dan wordt
de mens gelijk een dier.

En als wij dan klagen over het
gebrek aan beschaving en over de
verruwing de geestelijke waarden,
dan mogen wij bedenken dat wij in
de eerste plaats een gebroken
draad hebben te hechten.

- MOMUS

VOOR DE JEUGD

SPIN ONDER DE AARDE
Wesp is zijn grootste vijand

Jullie zult zeker dikwijls het web van de gewone spin bewonderd heb-
ben, of je hebt haar bespied terwijl zij handig haar draden als een val-
strik tussen de struiken spande.

Maar onze gewone spin, hoe een
knap bouwmeester ook, is bij lange
na niet zo'n groot architect als de
aardspin in Amerika die werkelijk
een solide huis bouwt met deuren
die op scharnieren hangen. Het huis
van deze spin bevindt zich onder de
grond en zij maakt in die harde
grond tunnels die een beroepsmijn-
werker haar niet zou verbeteren.
Soms hebben die gangen een mid-
dellijn van l*/» tot 2Va cm en zijn
ze 15 cm diep.

Zij maakt deze uitgravingen door
met haar klauw de aarde los te
woelen, terwijl zij met haar onder-
kaak de losse aarde bij kleine beet-
jes wegdraagt.

Als het zware werk gedaan is,
legt zij de laatste hand aan 't bin-
nenwerk ,door eerst de muren met
een mengsel van speeksel en aarde
te glazuren en ze daarna met haar
eigen fijne weefsels te behangen.

Als zij haar zijden gordijnen in
de gang heeft opgehangen, maakt
zij een sterke deur van aarde en
weefsel in verscheidene lagen, die
ze tenslotte voorziet van een sterk
zijden scharnier.
Nu kan Mevrouw de Spin thuis

blijven en door de open deur naar
de voorbijgangers kijken. Je kunt
je gemakkelijk die slimme spin
voorstellen. En als de vlieg niet op
haar beleefde uitnodiging binnen te
komen ingaat, dan begrijp je wel
wat er gebeuren gaat! De dame zal
dan haar drempel overschrijden om
de onwillige gast zonder veel om-
haal van woorden mee naar binnen
te nemen en op te peuzelen. Zo'n
soort woning wordt alleen gemaakt
door de tarantula of vergiftige spin,
die de deur met scharnieren naar
willekeur openen en sluiten kan. 't
Is lang niet gemakkelijk haar ver-
borgen verblijf te vinden.

Want de ingang wordt aan het
oog onttrokken door groen en bla-
deren. Zelfs als de deur_~gesloten
is, weet de "aardspin wat" er bui-
ten gaande is. Scherp van gehoor,'
merkt zij het geringste geluid van
een insect dat voorbij vliegt.

De mensen die wel eens gepro-
beerd hebben in het ondergrondse
huis van de spin in te breken, on-
dervonden een sterke tegenstand.
Terwijl zij haar poten tegen de
muur zette, klemde zij zich uit al-
Ie macht aan de scharnieren vast.
Dit kleine beest verdedigt haar
huis even .dapper als een -„menselijk
wezen het zou doen.' " , ." -V"!'

John Burroughs, de grote natuur-
kundige, probeerde eens om een van
die spinnenesten met een mes open
te steken, maar dat was niet ge-
makkelijk!

Slechts met grote moeite kon hij
de deur op een kier krijgen. Ten-
slotte vluchtte de spin achter in het
donkere hol, waar zij nog even
strijdlustig bleef.

De aardspin is een soort vergifti-
ge spin en die knappe bouwmees-
ters komen niet alleen voor in Ca-
lifornië, maar ook in Mekico, .Arir.
zona en Jamaica. Deze ' spin' is zo
aan haar huis gehecht dat zij lie-
ver zou verhongeren dan het ver-
laten. Het grootste gedeelte van de
dag brengt zij binnenshuis door,
maar als de - duisternis -invalt gaat
zij op jacht. Menige onvoorzich-
tige krekel of ander insect valt ten
prooi aan deze harige .nachtelijke
zwerver.

Evenals alle spinnen zijn de aard-
spinnen ruim voorzien van poten,
die voor verschillende doeleinden
gebruikt worden. Sommige dienen
om te tasten, andere om voedsel
tot zich te nemen of een prooi te
vangen, terwijl weer andere ge-
bruikt worden om te klimmen, te
wandelen, hard te lopen en het web
te weven.

Zij hebben ook zeer veel ogen en
menige spin heeft in de ware sin
van-'t woord „ogen van achteren''.

Als een vergiftige spin een poot
verliest kan deze. weer aangroeien.
In de ruitijd groeien nieuwe poten
gemakkelijk aan. Het is helemaal
niet vreemd als deze spin, wanneer
een poot gewond raakt, deze -if-
dankt en een nieuwe, laat groeien.

De grootste vijand van de taran-
tula is de tarantula-havik, een wesp
die op jacht gaat en die tarantula's
vangt ten pleziere van zijn kinde-
ren. Deze wesp wreekt op deze ma-
nier de talrijke vliegen, krekels en
sprinkhanen die _aan dejjginnen ten
prooi v* vallen. ~•- ':"* ~* ':"
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DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 9 uur:

Doktoren:
H. K. van Es
Kostverlorenstraat 4, telef. 2058

ea
P. Flleringa
Brederodestraat l, telefoon 2181

Zondag 24 augustus
Dierenarts J. Beijers
Raamsingel 28, Haarlem, tel. 13164

A. Langeveld
Gasthuishofje 27, telefoon 2791

Apotheek:
23 — 29 augustus:
Apotheek Kerkhoven, Zeestraat 71
Iedere avond vanaf 10.30 uur ge-
opend voor recepten en spoedga-
vallen.
Zondags1 zijn beide Apotheken go-
opend.

f-R E D I K B E T J B T E N

Hervormde Kerk, Kerkplein

Zondag 24 augustus
10.30 uur: ds. C. de Ru.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 24 augustus

10.30 ur: ds. A. Noorman, Ned.
Herv. pred. te Zaandam.

Gereformeerde Kerk
JulianaTreg hoek Emmaweg
Zondag 24 augustus

9 en 10.30 uur: ds. A. de Ruiter.
17 uur: dr. J. A. van Arkel van
Haarlem.

Parochie H.H. Agatha,, Grote Krocht
Zondags H.H. Missen om 6.30-7.30-

8.30-9.30. Hoogmis 11 uur en IK
uur.
's Avonds om 7.30 ur Lof.
In H. Mis van '8.30-11 'uur en 12
uur zijn alle plaatsen • vrij".

In de week H.H. Missen om 7 uur,
7.45 en 9 uur.
's Avonds om 7.30 uur Lof.

Nad. Chr. Gemeenschapsbond ,.,
Tot en met 26 aug. "geen1 samen-'
komst.

Jehova's getuigen . • ,
Woensdag 20 u. en zondag 14.30 u.-
studie op adres Hogeweg nr. 46.

Humanistisch Verbond '
\

Zondag 24 "aug., 9.45 uur, 402 m,
radiotoespraak door F. P. Huygens.
Onderwerp: „Mag ik dat boek le-
zen?"

Daar kunt u heen
Monopole

Vanaf vrijdag SS augustus t.m.
maandag 25 augustus, f en 9,15
uur: film „De familie Trapp",

Dinsdag 26 augustus, 7 en 9,15 uur:
film „Mogambo".

Woensdag 27 augustus, 7 en 9,15
uur: film „Moulin Rouge".

Donderdag 28 augustus, 7 en 9.15
Mwr:~film „Paris Holiday".

Vanaf vrijdag 22 augustus t.tn.
donderdag..,28 augustus, 2,30 uur:
(alleen bij slecht weer) film:
„New-York op stelten".

*. :

Hotel Bouwes

Dagelijks 8 uur: het Italiaanse or-
kest Stelio.
Zondags matinee.

£ *

Concertgebouw, Haarlem

Donderdag 28 aug. - 8,15 uur:
Zomerconcert, Concertgebouw
Haarlem. ' " "

Een stofzuiger om trots op
te zijn:

Excelsior
stofzuiger

Nieuw model,- prima zulg-
kracht f IfB ot f 2 p.w.

Televisie Radio Specialist

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2354

Daxneskapsalon ,Eugène'
Hogeweg 72, telefoon 2068 voorheen
Van Baez-leetraat, Amsterdam.
Eugène voor het fijnere genre.
l n divf du el e kapsels. Nieuwste
Gold wave en kleurspoelingen

Amsterdamse
Groenéecenftrale

Jan Filmer
TOLWEG 16 - TB8LEF. 3196

GROENTEN
Sperciebonen ... p. pond 0,19
Bloemkool p. st. 0,39
Andijvie p. pond 0,10
Sla p. st. 0,10
Snijbonen p. pond 0,29
Worteltjes p. pond 0,18
Gekookte bietjes p. pond 0,19
Komkommer ... p. stuk 0,18

FRUIT
Perzikappelen 4 pond 0,98
Gele handappelen 5 pond 1,00
Handperen, vol sap,

4 pond 0,98
Moesappelen ... 3 pond 0,45
Stoofperen 3 pond 0,45
Blauwe pruimen, extra

p. pond 0,45
Gele pruimen extra

p. pond 0,39
6 Sunkist sinaasappelen 1,05
Tomaten p. pond 0,22

PANKLARE GROENTEN
Pankl. stoofsla p. pond 0,18
pankl. uien ... p. pond 0,35
pankl. wortelen p. pond 0,25
pankl. soepgroenten p.o. 0,15
pankl. bietjes p. pond 0,25
pankl. v. spinazie p.-^iond .0,35-
pankl. snijbonen p. pond 0,42
pankl. savoyekool ° 0,20

. pankl. rode kool'pr *pond 0,18
pankl. andijvie p. pond 0,18

Geschilde aardappelen kg 0,30

AARDAPPELEN
10 kg Eigenheimers '... 1,95
10 kg Bintjes .' 1,85

BOSPRODUCTEN
Champignons ... p." ons 0,55
Bosbessen .,.. half pond 0,75
Kantarellen p ons 0,40

Zeepoët " ~\• ' * * " " .
Met de volgende schepen- kan zee-
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiter-
lijk ter post moet zijn bezorgd,
staan achter de naam van hetaehlp
vermeld.

Argentinië! s.s. Highland Princess,
26 aug.
s.s. Argentina, 30 aug.

Australië: m.s. Riefenstein, 26 aug.
s.s. Strathmore, "30 aug.

Brazilië: s.s. Highland Princess,
26 augl
s.s. Argentina, 30 aug.

Canada: s.s. Beavercove, 24 aug.
s.s. Zuiderkruis, 26 aug.
m.s. Noordam, 28 aug.
s.s. Groote Beer, 30 aug.

Chili: via New York, 28 aug.
Indonesië: s.s. Aeneas, 25 aug.
Ned. Antillen: m.s. Prihs der Ne-

derlanden, 26 aug. ' • i
Ned. Nw.-Guinea via Engeland:

30 aug.
Suriname: s.s. Castor, 28 aug.
Unie van Z.-Afrika en Z.W. Afrika:

m.s. Pretoria Castle, 30 aug.
'Brits Oost Afrika: s.s. Pier"e Loti,

30 aug.

Inlichtingen, betreffende de verzen-
dingsdata yan postpaketten geven
do postkantoren.

FILMS 6 x 9 mm vanaf f 1,35
PRACHTIGE JAPANSE CAMERA'S vanaf ƒ 79,-
JAPANSE BELICHTINGSMETERS vanaf ƒ 29,75

.. PRACHTIGE JAPANSE VERREKIJKERS IN TAS
HOLLANDE KLEINBEELD-CAMERA ƒ 59

Allo merken camera'a in voorraad zoals AGFA, ZEISS-IKON, KODAK.
ADAX, ROLLEICORD.

8 mm JASHICA f 199,-
Waterdichte reportertassen. 'Reistassen vanaf '.... ƒ 9,50

Geelfilters, zonnekappen, Viewers, Albums,
PASFOTO'S ' en alles voor, de amateur verkrijgbaar bij:

Foto-Kino HAMBURG

Te koop aangeb. PHILIPS
BANDRECORDER in pr.
st. ƒ 220. Br. 6406 Z. Crt.

Afwezig
van 25 aug.-15 sept.

Chr. Willemse
Heilgymnast-masseur

v. Stolbergweg 11, tel. 3333

WONINGRUIL
Aangeb. te H'lem, woning
6 kmrs voor dito huis te
Zandv. Br. 6408 Z. Crt.

Aangeb. te A'dam, 5 min.
v. Sloterdijk, zonn. 2e eta-
ge, bev. 4 k., ruime keuk.,
gr. war. Huur ƒ 54 p.m.
Gevr. vrije 5 kmrwoning
in Zandv. Br. 6402 Z. Crt.

Wie plaatste adv. in Het
Nieuws v.d. Dag waarin
'n bovenhuis te Zandvoort
werd aangeb., of wie heeft
zo iets aan te bieden? in
ruil v. huis in A'dam?
Leideritz p.a. Molenaar,
Verl. Haltestraat 81.

Aangeb. 3CL. WONING
voor grotere, gesch. voor
4 pers. Br. 6407 Z. Crt.

Heer b. b. h. h. zoekt per
1/9 ZIT-SLAAPK. zonder
pens. Br. nr. 6404 Z. Crt.

Ambtenares zoekt ZIT-
SLAAPK. met pens.; of
zonder pens. m. gebr. v.
keuk. Br. 6401 Z. Crt.

WERKSTER gevr. v. 2 of
.3 halve dg. p.w. Paarde-
koper ;Van Speijkstraat 2

Gevr. voor dir. HULP i.d.
huish. in gez. m. 2 kleine
kind. Mevr. Kuik, Zand-
voortselaan 26.

Mevr. Folkers vraagt te-
gen l sept. een MORGEN-
MEISJE van 9-12 uur of
WERKSTER voor enkele
ochtenden p.w. Autorij-
school „Zandvoort", Thor-
beckestraat 17, tel. 3283.

Gevr. WERKSTER twee-
maal p.w. Mevr. de Leon,
Kostverlorenstraat 60, te-
lefoon 2835.

Mevr. Speerstra, De Pa-
vaugeplein «1-1, tel.. 2242
vraagt, p. ̂ 1 of 15'sept. weg.
huw. der tegenw.,-.H.ULP
voor 2 of 3 ocht. <per week
in gez. van 2 pers.

Bakkerij W. v. d. Werff
vraagt een JONGEN van
plm. 16 . jaar voor lichte
werkz.h. Gasthuisplein 3.

Per begin sept. gevraagd
een MEISJE v.d. morgen-
uren. Mevr. v. d. Storm,
Emmaweg 19.

Gevr. 15 sept. FLINK
MEISJE van 8.30-4 u. in
gez. m. kl. kind. Dr. Ger-
kestraat 165, tel. 3627.

Verloren: JONGENSPOP
Kind zeer gedup. Teg. bel.
ter. bez. Vondellaan 51zw.

Stud. v.d. Techn. Hogesch.
te Delft geeft BIJLESSEN
wis- en nat.kunde aan
mid.b. scholieren. Tel. 2168

Te koop aangeb. goed on-
derh. HUIS, best. uit 5
kmrs, badk., serre, gr. zol-
der, uitz. op zee, dicht bij
stat. Br. nr. 6403 Z. Crt.

Ter overn. aangeb. z.g.a.n.
RIJBROEK mt 38-40 en
een paar LAARZEN mt.
38, ƒ 45. Haltestraat 4.

TE KOOP:
Nieuw geb. PERCELEN,
bev. 5 krs, keuk, bad, ga-
rage ƒ 35.000 met premie
van ƒ 3500,—;
4 KAMERFLAT a.d. Boul.
de Favauge ƒ 30.000,—;
PERCEEL Vinkenstraat,
gr. kmr., keuk., 3 gr. slp-
kamers, douchecel, zolder,
ƒ 25.500,—, vrij op naam;
PERCEEL Vinkenstraat,
bev. gr. kmr, keuk., kel-
derkast, w.c.; bov.: 3 slp-
krs, w.c., douchecel, voor-
en achtertuin;
Nieuw geb. PERCELEN
m. gar.; ben. gr. kamer,
keuk., kelder; bov. 3 slp-
kmrs, bad en zolder m. gr.
kmr. Hypoth. beschikb.;
Solied geb. PERCEEL Zd.
Boulevard m. 2 gar. Ben.
2 gr. kmrs m. serre, 4 slp-
.kmrs, parketvloeren, c.v.
oliestook.
MAKELAAR W. P A A P
Hogeweg 17, telef. 2965.

Rijks gedipl.

(manicure)
Behandeling volgens afspr.
Indien gewenst ook aan
huis. Telefoon 3658.

B.z.a. meisje, 21 jaar, per
l sept. als HULP IN DE
HUISHOUDING v. 9-5 -u.
Liefst waar kl. kind. zijn.
Br. nr. '6405 bur. Z. Crt.

Te koop gevr.: P IANO.
Liefst kl. model. Tel. 3231

KOLENFORNUIS te koop
gevraagd. Marisstraat 7.

TE KOOP AANGEB.:. ,
HUIS te Zandv., leeg te
aanv. en WINKELHUIS
m. won. te Zandvoort.
HUIS .te Castricum, c.v.,
ƒ 32.000.
Gevr. GR. HUIS v. ingez.,
gesch. v. pension.
Makelaar K. C. v.d, Broek
Brederodestraat 25.

OLIESTOOKKACHEL,
- STAPELLEDIKANT,
l- en 2- pers. DIVANBED
met matras. Telef. 2760.

Stenografie
OPLEIDING VOOR
ALLE EXAMENS

H. Spanjer, Staatsdiploma
leraar stenografie.
Haarlemmerstr. 5, tel.3810

Aangeb.: WERKTAFEL
122-71 ƒ 35, met 3 flinke
laden. Tel. 3455,

Te koop: groot B ANK-
STEL, ƒ 300. Dr. Gerke-
straat 131, telef. 2430.

Opl. Middenstandsdipl.,
Praktijkdipl. boekh., wis-
kunde enz. d.m.v. kleine
dag- en av.-clubs v.d. Ond.
Ver. L. Coster, , Flora-
plein 19 Haarlem, o.l.v. J.
v. Ravenswaay, Ier. M.O.
Vraagt lijst geslaagden.

Schildersbedrijf kan nog
E N I G W E R K AAN-
NEMEN. Pr. ref. Br. ond.
nr. 3402 Wensing's adv.
bur. Haarlem, of telef.
02500-10937-15646.

F. C. HEEMEIJER
Van Ostadestraat 7a, tele-
foon 3116, het adres voor
prima STOFFEERWERK

Wat voor feest of partü?
Alles verhuren wjj!
Glaswerk, porcelein, bestek-
ken, tafels, stoeten, enz.
P. Waterdrinker, telef. 3164

Ï7 WIST U
dat 20% korting op alle
stoomgoederen perma-

nent wordt gegeven,
todaen U deze brengt
en baalt in ons filiaal.
KERKSTRAAT 26

Chemtsclie wasserij
en verver^

KEYSER
Telefoon 2653

Prima rietmatten
voor afschuttlng en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, HU-
legom, telef. K 2520-5116.
Ook genegen de .rietmatten
vakkundig te plaatsen.

Plastic
reisapotheek
Zeer praktisch op vakantie

ƒ 3,75

Drogisterij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7 - Tel. 232T

K I S T E N voor 13 mud
kolen è ƒ 20 per stuk. Ook
kisten v. verhuizingen en
emigratie. Helgering Zand-
voortselaan 39, telef. 2837

Laat uw hond door een
erk. trimmer PLUKKEET
of SCHEREN. Spee. aan-
bev. door h.h. dierenartsen.
Ook aan huis te ontbieden.
G, WALMAN, KI. Hout-
straat 34, Haarlem, tele-
foon 02500-14S03.

M. G. van BORKUM
Paflicure - Manicure
met jarenlange ervaring.
Dr. Gerkestr. ei, tel. 8818

BEREIK
ZANDVOORTS
PUBLIEK
met advertenties
in de

ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg l, Telef. 2135

AUTOVERHUUR
VoUCSBusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Rrayetr. 2
Telefoon 12348, Haarlem

Woningbouwvereniging
Eendracht Maakt Macht

Voor leden komt in de maand september a.s. be-
schikbaar de gezinswoning

Willem Kloosstraat 10
Huurprijs, alle kosten inbegr.,/ 13,55. Schrift, opgave
voor dinsdag a.s. 7 uur bij de secretaris D. van
Dijk, Dr. C. A. Gerkestraat 22.

-'WINKELHUIS—-~
centrum Zandvoort

TE HUUR EVENT. TE KOOP GEVRAAGD.

Brieven ond. S 41 Adv. Bur. Rouma & Co„
Herengracht 226, Amsterdam.

TE KOOP
gedeelte van te bouwen

DUBB. VILLA
aan de Mr. Troelstrastraat te Zandvoort. Rijkspre-
mie van toepassing.

,Te bevr.: N. ten Broeke, Haltestraat 44, Zandvoort.

Vuur in kistenfabriek
Donderdagmiddag werd de brand-
weer gealarmeerd voor brand in
de voormalige Hollandia wasserij
in de Pakveldstraat waar thans een
kistenfabriek is gevestigd. Het
vuur was ontstaan, doordat een pot
met verf in aanraking met een
butagas-instalatie was gekomen. In
korte tijd wist de brandweer met
behulp, van een mistblusser de
brand onder de knie te krijgen. De
schade was gering.

„Zandvoortmeeuwen"
Uitslagen zondag 17 augustus:
KNVB-bekerwedstri jd:

Bloemendaal-Zandv.m. 1-6
(Terrein Zandvoortmeeuwen)

Vriendschappelijke wedstrijd:
Zandvoortm. 2-HBC 2 6-1

Programma zaterdag 23 augustus:
De gebr. de Graafbeker:

Zandvoortm.-Kinheim 15 u.
IJmuiden-Telefonia 15 u.

DCO-adspirantentoernooi:
Zandvoortm.lDCO 15.30 u.
(Terrein DCO)

Programma zondag 2Jf augustus:
KNVB-bekerwedstrijd:

Beverwijk-Zandvoortm. 14.30 u.
Vriendschappelijke wedstrijden:

Zandvoortm. 2-SDW 2 17 u.
Zandv.m. jun. SDW jun. 17 u.
Zandv.m. adsp.-SDW adsp. 17 u.

Op de velden aan de Vondel-
laan vinden op zondag 24 augustus
een achttal jeugdwedstrijden plaats
tegen de jeugd van OWO. Aan-
vang 10 uur.

RAAD

voor zëezeilers
1. Bij dreigend onweer make

men geen gebruik van de

seilbootjes; dit met het oog

op het gevaar van plotseling

opkomende rukwinden;

2. Uien moet ook nimmer
met een vaste schoot geilen.
Dit is persé af te keuren.
Waarom, f Bij Tiet mooiste
somerweer kan een plotse-
linge windvlaag komen die
gevaarlijk is.

S. Men moet er voor zorgen
dat'aan bootjes en de Icano's

buitenboord grijptouwen mijn
aangebracht.
Slaat het bootje om, dan
kunnen dt opvarenden in
ieder geval door die grijp-
touwen nog het contact met
de boot behouden.

it. Ga in geen geval met
kano's of kleine seilbootjes
buiten het bankengebied.
Buiten de banken loopt altijd
meer en een hogere deining,
waardoor het zoeken naar
een omgeslagen bootje veel
moeilijker wordt.

P. van der Mije.



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

e u i n n T S>T>T-.*T>TSCHAU B IiUKENZ

BLAUPUNKT
Grote keuze PHILIPS draagbare radio's - In onze nieuwe showroom tonen wi) U het allernieuwste -

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN J. KEUR

Eleotro-radio-teoTinisch bureau
BURGEM.
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

AD. NOTTEN
Flanellen lakens 180 br. f6,50
Baddoeken, theedoeken
Gebloemde theekleden
JANSEN & TILANUS
HEREN ONDERGOED ƒ1,98
Kat. damespyama's ƒ 5,90
Ribcord bretelbroekjes
Herenoverhemden, enz. enz.

„DE KAMPIOEN"
Haltestraat 59 Telef. 3398

HUIS-, DECORATIE- en •
KECLAMESCIITLDERSBEDRIJF

FaJ.v.d. Bos&Zn
Tel. 2562, Zandvoort Gevestigd 1879

Burg-. Engelbertsstraat 54
GLAS-ASSURANTIE

Voor

BANKET
Fa. H. van Staveren
Zeestraat 48 - Telef. 2684

telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
2345 Gemeente Secretarie
2069 Begrafenis- en crematie-onder-

neming J. de Koode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman
- '"' Zandyoortselaan 365

Renault service-dealer
3346 Hoboplex, Stationsplein 13-15,

Hout, board, triplex
2135 Zandvoortse Courant, Gerten-

, tachs Drukkerij, Achterweg. 1.

Wasmachines
BICO ƒ 199,-
KÖHLER ƒ 225,-
A.E.G. ... ƒ 265,-

Centrifuges
ƒ 198,-; ƒ 225,-.

Henk
Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

H O L Ï D A Y
Auto's zonder chauffeur
Uitsl. model 1957 en 1958 van
Volkswagen, tevens busjes.
Opeis Rekord en Kapitan,
Fords Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10454

Annex CABARET EXTASE
Zandvoort

Het gehele jaar geopend

Gedurende de maand augustus
dagelijks 's avonds 8 uur
het Italiaanse dans- en

showorkest

STELIO
met de charmante zangeres

GIANNA LOY
Afgewisseld door een

cabaretprogramma
met internationale artisten

ZONDAGS MATINEE
met volledig avondprogramma

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Zijlweg 63, Haarlem, tel. 15H1
Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver-
zorging van begrafenissen, cre-
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

verschillende nieuwe

NAJAHRS-

BROSSOIS S C H O E N H A N D E L
Onze reparatie-afdeling is wegens
vakantie gesloten van 1-7 septem-
ber aanstaande.

Vele gebeurtenissen en boeiende programma's!
U ziet het op z'n best met

PHILIPS TELEVISIE
Groot beeld 43 cm, com-
pleet geplaats v.a. ƒ 157,05
Rest in termijnen.
Groot beeld 53 cm vanaf
ƒ 190,55. Rest in termijnen

Lichte en donkere meubels
Diverse tafels.

PHILIPS RADIO seiz. '59. In iedere prijsklasse een kwaliteitsprodukt.
Uw oude radio heeft inruilwaardc!
PHILIPS platenspeler en wisselaars, met tijdelijke inruilactie.
Verkoop van koelkasten, wasmachines, zeilwrijvers en andere huis-
houdelijke apparaten.
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij demonstreren gaarne bij U aan huis.
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg, de betaling met U.

Aangesloten bij de
Volks-credietbank

Erkend "gedipl. Philips service-
dealer voor radio en televisie.

RADIO TELEVISIE SPECIALIST

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2334

Erkende
AUTORIJSCHOOL „ZANDVOORT"

Autorijles
Verhuur van Opeis Rekord
zonder chauffeur

THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

Abonneert U
op de
Zandvoortse
Courant

DONDERDAG 11 SEPTEMBER, om half acht
begint de nieuwe cursus voor het

Micidenstands-
examen 1959

Deze zomer slaagden 13% van mijn leerlingen
in Zandvoort.
Lesgeld ƒ 10 p.m., inclusief het gebruik van de
boeken. Inlichtingen: donderdags van 7.30 tot
9 uur aan de Julianaschool, Brederodestraat 15.
N. J. TH. SCHMIDT, LERAAR M.O. Tel. 14506

Hutoxijschool „Laurens"
leidt U op in zo vlug mogelijke tijd. Les ƒ 6,- per uur.

Aanmelden: Zandvoortselaan 25
Telefoon 3556

Bij zonnebrillen, vooral voor de kind'ren
Hoort men vaak: ..Ach 't mag 'm niet hind'ren
Geef maar wat, want zo'n bril
Is niet meer dan 'n gril!"
Maar wel duur als hun oogjes straks mind'ren.

Brillenspecialist LOOMAN
Erkend fondsleverancier
Haltestraat 5 - Telefoon 2174

DE VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLEM EN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

ALS OVERHEIDSINSTELLING
op sociaal-verantwoorde voorwaarden.

KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die T? niet
inééns kunt betalen;

FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-
keliers) aan het Kennemer Financierings-Instituut;

VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko, telefoon 2424

ERKENDE BOVAG MOTOR- en
AUTOHANDEL

GARAGE

SMIT
PARALLELWEG 32-34 TELEF. 2391

Wij kunnen U thans leveren alle
bekende merken

Motoren - Scooters
Bromfietsen - Rij wielen
Ook voor

Reparatie en onderhoud
Jiet aangewezen adres in Zandvoort
Betaling op gemakkelijke conditie.
Komt U eens langs, het verplicht U tot niets.

Maak van Uw tijdschriften een
waardevol boek! Laat ze daar-

om bij ons inbinden.

GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg l Telefoon 2135

GOED GEKLEED ZIJN
is prettig

maar goed gekleed blijven
is mogelijk als U een keuze maakt
uit onze collectie
betere confectie

E. DE BOER
De speciaalzaak voor herenkleding
en herenmode
KERKSTRAAT 20 - TELEF. 3136

Wegens vakantie de eerste
week van september gesloten

BEDDENMAGAZIJN

W. H. KEMPER
Haltestraat 21 - Telefoon 2119, 2344

Tijdelijke
reklaine-aanbieding

l PERSOONS DIVANBED
met l PERSOONS
SCHUIMPLASTICMATRAS
15 jaar garantie: ƒ 59

N. Ph. O.
Concertgebouw Haarlem, donderdag 28 aug. - 8.15 uur

ZOMERCONpERT
Dirigent: MARINTTS ADAM <"
Solist: SAMUEL BRILL - violoncel

Programma: Berlioz - Ouv. LeCorsaire; Saint Saëns-
Celloconcert; Beethoven - Symphonie no. 4. ,
Entree ƒ 0,90 (alles inbegr.). Kaartverkoop en plaats-
bespreken bij Concertbureau Alphenaar, 'Kruisweg 49.,
Haarlem, tel. 10125. 's Maandags tot 13 uur gesloten.

THEETER „MONOPOLE"
Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

Vanaf VRIJDAG 22 AUGUSTUS
t/m MAANDAG 25 AUG., 7 en 9.15 uur

De familie Trapp
Ruth Leuwerik, Marie Holst, Josef
rad, Hans Holt, Hilde von Stolz.

Een hartenveroverende film. Een film met in
de hoofdrol de onmetelijke goedheid van een
Moederhart. In Agfacolor. Alle leeftijden.

DINSDAG 26 AUGUSTUS, 7 en 9.15 uur

Mogambo
Clark Cable, Ava Gardner, G-race Kelly,
en Donald Sinden. In technicolor.
Toegang 18 jaar.

WOENSDAG 27 AUGUSTUS, 7 en 9.15 uur

Moulin Rouge
met José Ferrer, Colette Marchand, Zsa
Zsa Gabor. Toegang 18 jaar.

DONDERDAG 28 AUGUSTUS, 7 en 9.15 uur

Paris Holiday
met Bop Hope, Fernandel, Anita Ekberg,
Martha Hyer.

Groots en grandioos amusement, li/2 uur on-
bedaarlijk lachen. In technicolor. Alle "leef tijden.

Vanaf VRIJDAG 22 AUGUSTUS t.m. DON-
DERDAG 28 AUGUSTUS, 2,30 uur

Speciale matinee's (alleen bij slecht weer)
Dean Martin, Jerry Lewis, Janet Leigh
in:

New-York op stelten
Toegang alle leeftijden.

Plaatsbespreken: dagelijks van 11.SO-18.SO uur
Telefoon *550.

Elke fijnproever
prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 -

KERKSTRAAT 9 -
TELEFOON 2254
TELEFOON 2150
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Redaktie en •
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

KNVB-belcerronde

Voetbal rolt gunstig voor Z.V.M.
Beverwijk met 5—l geslagen

Zandvoortmeeuwen speelde zondag j.l. een uitwedstrijd tegen Bever-
wijk voor de tweede KNVB-bekerronde en het bevestigde de goede
indruk, die het na voorgaande wedstrijden heeft gemaakt. Ditmaal
werd met 5-1 gewonnen van de Beverwijkse club, die — op enkele goe-
de momenten na — vrij zwak speelde. De belangstelling was niet over-
matig groot en een klein aantal Zandvoortse getrouwen had de reis
naar Beverwijk meegemaakt.

Dat het met rust reeds 3-0 in het
voordeel van Zandvoortmeeuwen
was, kwam zeker in de eerste plaats
door 't intelligente aanvalsspel van
de Meeuwen, die dit seizoen heel
wat van plan schijnen te zijn. Roo'J-

• selaar, als middenvoor, verdeelde
het spel op uitstekende wijze, zodat
er doorlopend van de gehele voor-
hoede gevaar te duchten viel voor
de niet bijster sterk spelende Be-
verwijkse achterhoede. Genoemde
veteraan, die de kunst allerminst
verleerd heeft, nam alle drie doel-
punten voor zijn rekening, ofschoon
wij onmiddellijk hieraan willen toe-
voegen dat hij op behoorlijke wijze
werd terzijde gestaan door Jan Vis-
ser, Bank Castien en Gerlach Hal-
derman. Nog steeds speelt C. Stok-
man — deze keer linksbinnen —
een „onwennige" partij in het aan-
valskwintet. Jammer, dat deze

1 bruikbare halfspeler de laatste tijd
' zo uit vorm is. Een kwartier voor
het einde viel Roodselaar uit, maar
dat verhinderde de blauwbroeken
niet met nog twee doelpunten een
forse zege te bewerkstelligen. Be-
verwijk redde de eer door middel
van een penalty.

Direct na de aftrap nam Zand-
voortmeeuwen — met de wind
schuin in de rug — het spel in han-
den. Het bleek al spoedig dat ,de
backs Niesten en K. Minneboo en
keeper-Raap een-moeilijke jtiiddag
gingen krijgen. In de" eerste fasen
van deze interessante ontmoeting
kwam Beverwijk nog wel eeii enke-
le maal in het Zandvoortse straf-
schopgetaied, maar daar zorgden
Jan Zwemmer en Arie Stokman
voor de nodige opluchting en in
laatste instantie keeper Ter Wol-
beek, die een betrouwbare indruk
maakte. Aanvoerder G. Kerkman
beheerste, met medewerking van de
kanthalfs B. Water en A. Koning,
de middensector, zodat de Bever-
wijkse aanvallers hun schaarse on-
dernemingen '.veelal over rechts ge-
leid, door het resolute ingrijpen van
de Zandvoortse achterhoede op niets
zagen uitlopen.

Het eerste doelpunt ontstond door
een bekeken pass van Jan Visser
naar Roodselaar, die met de buiten-
kant van de linkervoet een mcrk-
waardige „draaibal" op het doel af-
zond. Dit tamme, maar listige bal-
letje verraste Raap volkomen en
via de paal werd het 0-1. Direct
hierop plaatste Bank Castien de bal
weer eens keurig voor het doel. Jan
Visser zette z'n blonde hoofd onder
deze uitstekende voorzet en rechts-
back Niesten (op de doellijn!) stond
het tweede doelpunt in de weg. Een
razend snelle charge van Halder-
man op de linkervleugel bracht de
bal weer voor de voeten van Rood-
selaar, die met, een > beheerst tikje
Raap geen schijn van kans gaf. De-
ze keeper verrichtte direct hierop
een meesterlijke safe, door de bal,
fel ingeschoten door Visser, languit
vallend uit de hoek te ranselen. Vijf
minuten later wilde hij dit herhalen
na een schot van Halderman. In
eerste instantie lukte het nog, maar
de teruggeslagen bal werd feilloos
(weer door Roodselaar!) in het doel
gedeponeerd. Steeds maar weer
golfde de ene aanval na de andere
op het Beverwijkse doel. Zandvoort-
meeuwen speelde goed samen en
het plaatsen was uitstekend. De
beste man in de Beverwijkse ach-
terhoede, linksback Karel Minne-

• boo, viel een onheuse „behandeling"
ten deel van enkele Zandvoortse
jeugdige supporters, die hem steeds
maar toeriepen en kleineerden. Spij-
tig voor deze onsportieve jongelui
dat zij op dergelijke wijze menen
hun favorieten te moeten steunen.

Na de rust speelde Zandvoort-
meeuwen een gewonnen partij en
dat had waarschijnlijk invloed op 't
tempo, waarmee de Meeuwen de
laatste tijd,zoveel successen boeken.
Daardoor kon Beverwijk enkele
malen het initiatief overnemen en
vooral Kick Minneboo trachtte nog
al 'eens door te breken. Het viel de-
ze ijverige' rechtsbinnen echter niet
mee, want Jan Zwemmer en B. Wa-
ter wisten van geen wijken! Op een
gegeven ogenblik kreeg G. Kerk-
man in het strafschopgebied een
hard ingeschoten bal tegen het

lichaam, dat hij in een reflex be-
schermde. De scheidsrechter gaf —
ondanks protest van Kerkman —
penalty. Spil Jaap Minneboo (er
speelden drie gebr. Minneboo in het
Beverwijkse elftal) plaatste zich
achter de bal en via de handen van
de fel reagerende Ter Wolbeek
werd het 1-3. Enkele minuten later
voltrok' zich het drama van Rood-
selaar. De bekwame middenvoor
ging door z'n linkerknie en ging
aan de kant. Voor hem was deze
wedstrijd ten einde. Hij werd ver-
vangen door de jeugdige Jansen.
Maar op het ogenblik dat men nog
bezig was met Roodselaar maakte
Jan Visser met een enorme kogel
het vierde Zandvoortse doelpunt. En
passant beslechtte de scheidsrephter
nog even een begin van twist tus-
sen Jan Zwemmer en rechtshalf
Wolterman, welke laatste een ge-
heel onnodige trapbeweging maak-
te, waardoor Zwemmer ten val
kwam.

C. Stokman kwam er wat beter
in en enkele corners werden door
hem zeer goed voor doel geplaatst.
Uit een van deze maakte Jan Visser
met een fraaie kopbal 1-5. Kick
Minneboo ging het toen op z'n
eentje proberen. Zijn rush werd be-
sloten met een gloeiend schot, waar
de dankbare handen van Ter Wol-
beek zich als een bankschroef om-
heen klemden!

Met Zandvoortmeeuwen in de
aanval, resulterend in een schot te-
gen de paal van Gerlach Halder-
man, kwam het einde.

En nu gaan we even recht zitten,
Zandvoortmeeuwen!

H.W.

Voor kust verdronken
Strandbezoekers vonden zondagoch-
tend op het zuidelijk strandgedeelte,
de kleding ,van een man.

Enige tijd later werd het stoffe-
lijk overschot van de bader van wie
de kleren waren, uit zee gehaald.
Het slachtoffer was afkomstig uit
Haarlem. Hij was 61 jaar oud.

Diefstal en vernieling
In de nacht van zaterdag op zondag
zijn de antennes van een groot aan-
tal auto's die stonden geparkeerd in
de Van Speykstraat verbogen en af-
gerukt. De grote politietent aan de
Vondellaan werd in dezelfde nacht
aan stukken gesneden. De daders
bleven onbekend.

*
Zaterdagavond werd door de ver-
keerspolitie een personenauto ge-
signaleerd, die niet voldoende ver-
licht was. Toen de politie de wagen
naderde werd deze onverwacht tot
stilstand gebracht en sprongen vier
jeugdige personen naar buiten, die
't hazepad kozen. Ondanks de duis-
ternis slaagde de politie er in de
knapen spoedig te achterhalen.

Het bleken vier Duitse kampeer-
ders te zijn die in Haarlem de laat-
ste bus naar Zandvoort hadden ge-
mist. Zij waren in een geparkeerde
wagen gestapt en daarmee naar
de badplaats gereden. De Haarlem-
se politie nam de kampeerders later
op de avond in ontvangst.

*
Door een agent van politie werden
verleden week twee Duitse jongens
die op rijwielen van Nederlandse
herkomst door de badplaats fietsten
aangehouden. Het waren de 19rjari-
ge H.W.B, uit Paderborn en de 19-
jarige R.S. uit Lipstadt. Zij beken-
den de rijwielen te hebben ont-
vreemd in de omgeving van het
Centraal station te Amsterdam toen
zij tot de ontdekking kwamen dat
hun reisgeld op was.

Beide knapen zijn aan de politie
van de hoofdstad overgeleverd.

Brand in daklijst
Zaterdagochtend werd de brandweer
omstreeks half tien gealarmeerd
voor een brandje in de openbare la-
gere Karel Doormanschool aan de
Rarallelweg. Tijdens schilderswerk-
'zaamheden was de daklijst aan de
achterkant van het gebouw gaan
branden. Het vuur kon snel wor-
den geblust.

Vanavond in de Raad

Badplaats wil halve ton lenen
Haarlem ziet af van winst op gaslevering

De minister van binnenlandse zaken, bezitsvorming en publiekrechtelij-
ke bedrijfsorganisatie heeft aan de gemeentebesturen medegedeeld, dat
de n.v. Bank voor Nederlandse gemeenten, telkens wanneer dat moge-
lijk is, zal bevorderen, dat leningen worden verstrekt voor de vaste fi-
nanciering van voltooide of nog in uitvoering zijnde werken.

Het college van b. en w. van Zand-
voort ontving in aansluiting hierop
van genoemde bank de mededeling,
dat thans ca. ƒ 72 miljoen kan wor-
den bestemd voor het aanbieden
van leenkapitaal voor het bovenom-
schreven doel.
Dit bedrag wordt over de gemeen-
ten verdeeld naar rato van de jietto-
vlottende schuld per l juli 1958.

Naar aanleiding van het boven-
staande ontving het college een
aanbieding voor de verstrekking
van een vaste geldlening, groot
ƒ 45.000,-.

De aflossing zal plaats vinden in
twintig jaarlijkse termijnen, aan-
vangende op l augustus 1969.

De geldlening dient per l septem-
ber a.s. te worden opgenomen. De
looptijd bedraagt dertig -jaren.

De kosten van de lening kunnen
worden geschat op 1,6% van het
nominale bedrag.

B. en w. stellen mevrouw en de
heren voor te besluiten tot het aan-
gaan van deze geldlening.

Op 29 januari 1921 werd met de
gemeente Haarlem een contract ge-
sloten inzake de levering van gas
aan de gemeente Zandvoort. De
overeenkomst werd aangegaan voor
de tijd van 30 jaar, aanvangende op
de datum, waarop de gaslevering
zou beginnen. Aangezien hiermede
op 21 juli-1921 is begonnen, eindig-
de het contract op 21 juli 1951. Na
afloop van deze termijn zou de over-
eenkomst telkens met vijf jaar
worden verlengd, tenzij tenminste 2
jaar voor het eindigen der overeen-
komst door een der partijen werd

G-espreTc in een melksalon

Ik trof de Majoor en de Meester in
onze vriendelijke knijp, waar wij
een spoedbijeenkomst hadden ge-
arrangeerd. De zaak zat ons hoog
en dwars, want dat gedoe met de
ambtenaren en die z.g. werkklassifi-
catie beviel ons niet. Daarom wilde
ik mijn vrienden consulteren om te
weten te komen welke ^gedragslijn
zij volgden.

Ik vond dat de Majoor er ver-
moeid uit zag en de Meester maak-
te op mij een indruk van algehele
ontreddering. (Zeker omdat het
schooljaar weer beginnen moest). De
oorzaak van de lijdenstrekken op
het gelaat van de Majoor schreef
ik toe aan de een of andere beroer-
de piketdienst of zoiets. _

Maar onder het genot van een
goed glas melk knapten zij ziender-
ogen op.

Op een desbetreffende vraag mij-
nerzijds antwoordde de Majoor dat
de werkklassificatie niet voor mili-
tairen wordt ingevoerd, zij geldt al-
leen voor burgers.. „Ja," zei de
Meester devoot, ,„en alleen voorlo-
pig voor'lager personeel, „ik val er
dus niet onder!"

Minister Struycken zal niet weten
dat zijn plannen zo intensief wor-
den besproken. Zou hij dit wel, dan
moest dit gewaardeerd worden met
vele punten in de kwaliteit van
„goed" tot „uitmuntend".

Ik wilde weten of de ambtenaren
niet onder dit systeem gebukt zou-
den gaan. Er wordt, zoals XI weet,
vrienden, gekeken naar:
1. Kwaliteit van de arbeidsprestatie
2. De hoeveelheid verrichte arbeid;
3. Zorg Voor het materieel;
4. Omgang, c.q. houding ten op-

zichte van chefs, collega's en
minderen.

Ik opperde dat dit een enorm elle-
bogenwerk tot gevolg zou hebben
en ook de Meester en de Majoor kc-
ken zorgelijk.

Er moeten natuurlijk waarnemers
komen, die deze vier punten voor
elk der betrokken ambtenaren on-
derzoeken. Net als bij de U.N.O. en
Libanon. (Eigenlijk gaat deze ver-
gelijking niet op, want die XJNO-lui

werden in de wandel toeristen ge-
noemd.)

De Majoor vond dat de kwaliteit
van de arbeidsprestatie in een land
als het onze niet goed kon zijn, zo-
dat de beoordeling daar van altijd
een beetje in de ruimte komt te
handen. „Waarom vindt jij die kwa-
liteit niet goed?!" vroeg ik ontzet.

„Omdat die burgers veel te slap
zijn," zei hij stroef.

De Meester maakte zich zorgen
over de hoeveelheid verrichte ar-
beid. „Wij hebben 't al zo druk,"
klaagde hij, „en als wij punten
krijgen voor eventueel nóg meer
werk, worden velen van ons onher-
roepelijk zenuwziek".

De Majoor knikte treurig, van
zijn volle melk nippend. Hij poetste
automatisch zijn koperbeslag op
z'n uniform en beweerde dat de we-
reld een tamelijke nare begon te
worden.

„Wat betekent de zorg voor het
materieel"? vroeg ik.

„Nou", zei de Meester, „dat is
nogal duidelijk, „zorg voor het ma-
terieel wil zeggen dat je hart hebt
voor de spullen waar je, als ambte-
naar, mee omgaat."

Nu weet ik, vrienden, dat er amb-
tenaren zijn, die verschrikelijk slor-
dig zijn op hun door de dienst ver-
strekte potloden, stukjes vlakgom
en houten linialen. Ik ben het vol-
komen eens met de minister dat
daar eens op gelet moet worden.

De Majoor begon zich op te win-
den. „Kijk," zei hij, vanwege de
volte der melk woest met de ogen
rollend, „dat zou nou bij ons ook
goed zijn, de zorg voor het mate-

ijlings meer melk

rieel is dikwijls bedroevend bij het
lagere personeel."

„De kwaliteit van het materieel is
er dikwijls ook naar," wierp ik te-
gen.

Maar de Majoor gebood mij to
zwijgen, terwijl hij artikel 1456 van
de Krijgstucht aanhaalde. „Ik heb
het niet over de kwaliteit van het
materieel," ging hij voort, „maar
over de zorg, die in 't algemeen be-
steed wordt of niet besteed wordt
aan de dingen, waar je dagelijks
mee moet werken."

De Meester knikte heftig en
dronk z'n glas in één teug leeg.
„De mensen zijn al overbelast," te\
hij verbitterd, „waarom moecen ze
nu nog eens opgejut worden niet
het in het vooruitzicht stellen van
een premie op allerlei dingen, waar
we zelf niets meer aan doen kun-
ncn? Als je goed en veel werkt,
kan je toch immers niet meer?" „Je
zou een vrije woensdagmiddag kun-
nen laten schieten!" zei ik. Hij keek
me vernietigend aan en antwoordde
dat zijn categorie er nog altijd bui-
ten stond. Hij sprak uit naam van
de lagere troepen, wat ik toch
eigenlijk wel fideel van hem vond.
Ik bood hem gauw een zakje zoute
pinda's aan.

Over het punt „Omgang, c.q. hou-
ding t.o.v. chefs, collega's en min-
deren" werden wij wat veront-
waardigd. „Oewah!" zei de Majoor
met walging, „ik zie dat hielengelik
en dat getrap naar de minderen al".

Ik vond echter dat het interessant
was eens haarfijn te kunnen
beoordelen hoe bijv. klerke.i over
referendarissen en staatssec* ctai is-
sen denken. En ook wat een schrij-
ver A vindt van een schrijver. Ik
weet dat er sedert onheugelijke tij-
den in 't Nederlandse ambtenaren-
Korps een toon heerst van tevreden-
heid, ontevredenheid, bemoeizucht,
verwaarlozing .eigengereidheid, toe-
wijding, liefde voor het vak, op-
schepperigheid, vriendelijkheid, in-
competentie, bekwaamheid en ver-
der alle variaties tussen uiterste on-
bruikbaarheid en de hoogste vorm
van nuttigheid.

De Majoor zuchtte. „Quatsch!"
zei hij onnederlands. Hij wierp de
inhoud van z'n melkglaasje achter
in z'n keel.

„Wij moeten de melkslijters eens
gaan beoordelen," merkte hij fijn-
zinnig op, terwijl hij met de lippen
smakte. De waard droeg ijlings
meer melk aan.

BARTJE,

:e kennen gegeven, dat op verlen-
*ing geen prijs werd gesteld.

Op l februari 1949 besloot de
raad de overeenkomst op te zeggen.
Aanleiding hiertoe was o.m. dat de
nkoopprijs van 't gas te hoog was.

De overeenkomst berustte op e^n
winstprincipe. De gasprijs was n.l.
samengesteld uit de volgende facto-
ren:

de kostende prijs van het gemeng-
de gas in de gashouder te Haor-
lem;
de perskosten van het geleveide
gas;

een winst voor Haarlem, groo1' een
halve cent per m3.

B. en w. hebben het gemeentebe-
stuur van Haarlem doen weten, dat
ocdoelde opzegging niet plaats vond
met het oogmerk de op dit punt
tussen de beide gemeenten bestaan-
de relaties te verbreken, doch dat
tegen de oude overeenkomst bedea-
kingen bestonden, welke bij aen
eventuele nieuwe overeenkomst op-
geheven dienden te worden. Tevens
werd aan Haarlem verzocht onder-
handelingen met Zandvoort te ope-
nen, betreffende de gasvoorziening
né 21 juli 1951.

Deze onderhandelingen, welke in
samenwerking met de gemeente
Bloemendaal plaats vonden, hebben
zeer lang geduurd. ..
Het terzake gevoerde overleg beeft
echter destijds niet tot een resul-
taat mogen leiden.
Na het- mislukken van bedoeld over-
leg zijn de onderhandelingen, oe-
treffende de gaslevering aan de ge-
meenten Bloemendaal en Zandvoort,
in samenwerking met het gemeen-
tebestuur van Bloemendaal, voort-
gezet.

Hierbij heeft Haarlem zich op
het standpunt gesteld, dat de gas-
levering dient plaats te hebben op
basis van kostprijs, aangezien ook
bij een gemeenschappelijke regeling
van het winstprincipe afstand zou
zijn gedaan.

Na afloop der onderhandelingen
is met Zandvoort volledige overeen-
stemming bereikt over de nieuw te
sluiten overeenkomst.

Het overleg heeft er toe geleid,
dat Haarlem gas wil leveren op ba-
sis van kostprijs, zodat de winst-
clausule is vervallen.

In afwachting van de totstand-
koming van de nieuwe overeen-
komst is Haarlem er reeds met in-
gang van het jaar 1957 toe over-
gegaan de kostprijs van het ge-
leverde gas te berekenen op basis
van de nieuwe overeenkomst.

Na ondertekening van het nieuwe
contract zal het teveel betaalde
over de jaren 1952-1956 nog door
Haarlem moeten worden gerestitu-
eerd. Het bedrag hiervan is becij-
ferd op rond ƒ 50.000.

De raad wordt gevraagd goed-
keuring aan de nieuwe overeen-
komst met de gemeente Haarlem te
verlenen.

Jeugdvoetbaltoernooi
J.l. zondag 24 augustus werd door
Zandvoortmeeuwen een jeugdtoer-
nooi georganiseerd waaraan werd
deelgenomen door jeugdelftallen van
de organiserende vereniging en OV
VO uit Amsterdam.

De uitslagen van de wedsti-ijden
die in de badplaats werden gespeeld
luiden als volgt:

Zandv.m.-OWO 1-0
(Sterkste elftal 15-18 jaar)
Zandvoortm.-OWO 0-0
(2e elftal 15-18 jaar)
Zandvoortm.-OWO 3-2
(3e elftal 15-18 jaar)
Zandvoortm.-OWO 1-1
(4e elftal 15-18 jaar)
Zandvoortm.-OWO 5-1
(12 jaar)
Zandvoortm.-OWO 6-1
(Sterkste elftal 13-14 jaar)
Zandvoortm.-OWO 6-0
(2e elftal 13-14 jaar)
Zandvoortm.-OWO - 2-2
(3e elftal 13-14 jaar)
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otui&fc de di
Kreeften doen over 160 km tien jaar

De meesten van ons die jong- en gezond zijn, houden tegenwoordig
van trekken.
Eigenlijk was de voorhistorische mens ook een trekker want hij
moet wel veel rondgezworven hebben en net als de kleine herderstam-
men die heden ten dage nog door de wereld zwerven .reisde hij bar-
revoets en laadde al z'n huisraad op z'n rug. Maar lang voordat de
eerste mens een ronde rug kreeg omdat hij te zware lasten torste,
bestond er al een ganse schaar dieren die over de wereld trokken en
niet alleen over 't land, maar ook op de bodem van de zee, en op de
bedding van de rivieren.

Sommige trokken zo maar lukraak,
verscheidene namen hun huizen
mee en er waren er nog meer die
hun voedsel meesjouwden, terwijl
weer anderen hun hele familie mee-
namen. Hoe meer zij trokken, hoe
meer zij beseften dat zij nog altijd
verder konden gaan en de meest
verwoede trekkers vinden wij on-
der de laagste diersoorten die de
aarde eeuwen voor de eerste vis be-
volkten — in de dagen die wij de
eeuw van de „kruipende" dieren
genoemd hebben.

De meest op de voorgrond tre-
dende trekkers in de natuur zijn de
kreeften en vooral de zogenaamde
kluizenaar-kreeften. Men heeft
kreeften met een teken gemerkt en
gezien dat zij meer dan 160 km
rondzwierven, een uitstapje dat wel
10 jaar nam, maar voor een kreeft
legt tijd geen gewicht in de schaal
— en al die tijd droegen zij hun
huis mee.

De gewone kluizenaar-kreeft die
in een lege zeeschelp rondtrekt,
draagt minstens driemaal z'n eigen
gewicht.

In de Zuidzee zijn de kluizenaar-
kreeften wel zo groot als jonge
eenden. De schelpen die zij lenen,
wegen vele ponden maar dat belet
de kreeft niet om toch tegen stei-
le rotsen te klimmen en zelfs in de
boomen, om de eieren uit de vogel-
nesten te halen, een inbrekerskuns-
tje dat hij, heel slim, altijd '••-,
nachts verricht.

Zeer vastberaden trekkers zijn de
zogenaamde spinnekopkreeftcn, die
zich zelf met zeegras bedekken dat
dikwijls enige malen hun eigen ge-
wicht bedraagt; en de zonderlinge
,.spons"-kreeft die men soms in
oesterbedden vindt, draagt jaar in
jaar, uit een grote spons of zware
schaal over zijn rug.

Deze kreeften-trekkers trekken
alleen voor hun plezier. Dieren die
trekken om hun jongen te vosden,
moeten het wel een zwaar werkje
vinden.
Vogels leggen dikwijls meerdere
malen per dag grote afstanden af
als zij proberen aan de eisen van
een steeds hongerige familie tege-
moet te komen, maar de hoeveel-
heid voedsel die zij dragen is niet
te vergelijken met de vracht die
sommige insecten torsen.

Een graafwesp die veel in Noord-
Amerika voorkomt, voedt zijn lar-
ven met sicades, grote blauwe in-
secten. Die wesp verzamelt, doodt
en draagt tweemaal z'n eigen ge-
wicht aan sicades — en vindt het
lang geen gemakkelijk werk. De
dode vlieg is zó zwaar en moeilijk
te hanteren dat de wesp maar niet
zo van de begane grond kan opvlie-
gen. Hij moet met z'n vrachtje de
top van een tamelijk hoge boom
zien te bereiken en dan naar zijn
nest vliegen. Als zijn prooi schaars
is moet hij wel ver van huis om
iets te vinden. Naar men berekend
heeft kan een wesp ruim 140 km
afleggen met een vracht van 300
pond en dat in een tropische hitte.
Veel insecten dragen niet voel min-
der dan hun eigen gewicht aan pa-
rasieten 'mee — zo dragen grote
kevers en hommels, die 's nachts
vliegen dikwijls 30 tot 50 dikke
spinnekoppen op hun rug en tussen
de staalharde gewrichten van hun
poten. Eén van de grote woestijn-
kevers is dikwijls genoodzaakt met
een half dozijn vliegen te trekken,
die liever „meerijden" dan hun
eigen vleugels te gebruiken.

Zó groot is hun verlangen om
voor niets mee te rijden dat zij, als
de kever op zijn rug gaat liggen
om ze te verjagen, naar zijn borst
kruipen en zodra hij weer overeind
komt weer op zijn rug plaats te
nemen. De vreemdste manier van
trekken is misschien wel die van
de kleine vleesetende vliegen, Em-
pids genaamd. Meneer Empid vliegt
kilometers ver om aan zijn vrouw
cadeautjes te brengen die uit dode
insecten en soms zelfs uit bloem-
blaadjes of schitterende veertjes
bestaan, terwijl hij altijd eerst net-

Scheerapparaten
BRAUN
PHILIPS
Bij aankoop van een Reming-
ton scheerapparaat ƒ 20 voor
elk ander oud apparaat re-
tour.

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

jes 't pakje in eigengesponnen zij-
de wikkelt.

Om met etenswaren of kampeer-
benodigdheden of zo maar, zoals de
meeste deelnemers aan de z.g.
„Vierdaagse afstandmarsen", die
elk jaar in juli in ons land worden
gehouden, te trekken mag dan al
een werk zijn, stel je voor als je
je hele familie op je rug vervoe-
ren moest. Je hebt zeker wel eens
plaatjes van vrouwen gezien die
hun babies op hun rug dragen met
nog een zware vracht hooi of bed-
degoed er bij. Soms wordt de baby
op de heup gedragen, hetgeen ook
een geliefkoosde methode is bij de
grote apen, zoals de oerang-oetang
en de gorilla. Sommige moederapen
— de vosapen bijv. — dragen hun
jong om hun middel bij wijze van
leddingsgordel, maar de meeste ge-
ven er de voorkeur aan om hen op
hun rug te dragen. De Australische
Roala of Teddybeer trekt heel Jang
met haar jong door de toppen van
de bomen, zelfs zó lang tot het zo
groot is als de moeder zelf en deze
't niet langer kan torsen. Sommige
opossums (Amerikaanse ouidelrat-
ten) dragen een hele familie op hun
rug; ieder jong houdt zich met alle
vier zijn poten aan de moeder vast
en windt z'n kleine staartje ook
nog om haar heen en zo kunnen er
zes of meer jongen langs de boom-
stammen van beneden naar boven
worden gedragen.

Moeder Hippopotamus draagl
haar jong op de rug, maar alleen
als zij zwemt. Schorpioenen, zijn
geen erg aardige beesten, maai
goede moeders en grote trekkers
De hele familie, wel 30 man sterk
rijdt op de rug van de ouders en
als er een paar afvallen, hetgeen
dikwijls voorkomt, rapen zij hen
weer geduldig op en zetten ze op
hun plaats. -

Moeder walvis draagt haar zware
baby, die soms bij de geboorte a
25 voet lang is, onder een van haar
vinnen. De kangeroe maakt hè'
zich makkelijk en propt de hele
familie in- haar buidelzak en hup
pelt op die manier wel 20 mijl in
een uur. Veel vogels nemen hun
jongen op hun rug, vooral water
vogels die vanuit een boom te wa
ter gaan.

Jonge vleermuizen zijn er beter
aan toe dan vogels omdat zij aan
handen en voeten grijpklauwtjes
hebben, zodat twee jonge vleermui
zen met hun moeder mee jacht ,op
meikevers kunnen maken, zij klem
men zich aan haar hals vast en
gaan soms met een vaart van 10C
km per uur, zonder dat zij bang
voor vallen behoeven te zijn
Maar de wonderbaarlijkste trek
kers zijn de trekvogels die heder
ten dage nog evengoed in alle de
len van de wereld te vinden zijn al
ontelbare jaren geleden. Dat trek
ken werd niet beschouwd als een
vakantiepretje of een uitstapje van
aaterdag tot maandag, maar kwam
voort uit de behoefte aan voedsel
Het trekken van de werkeloze me
zijn rugzak langs de wegen lijk
meer op het trekken van de vogels
en beesten, dan van degeen die voo'
zijn plezier van zaterdag tot maan
dag ergens kampeert.

Vroeger moeten er op alle moge
lijke plaatsen van de aardbol we
hele groepen beesten weggetrokkei
zijn. Nu leven de meeste buideldie
ren in Australië, zoals opossums
mombats en kangeroes. Maar hee
vroeger hoorden zij thuis in Euro
pa en Noord-Amerika, toen di>
twee werelddelen nog één waren.
Het voedsel zal door allerlei reden
wel schaars zijn geworden; mis-
schien veranderde ook het klimaa'
en zo trokken zij recht door Azii
Australië in. Later werd hun d<
weg afgesneden — en zo zijn zi;
daar tot op heden ten dage geble
ven. Iets dergelijks gebeurde in
Zuid-Amerika, waar veel vreemde
dieren worden aangetroffen die
men elders nergens vindt, maar die
in de oude tijd in streken leefden
die nu door mijlen zout water van
Zuid-Amerika gescheiden. Lang ge
leden veranderden land en water
soms ook van plaats, en daardooi
kwam er in het langzame en gelei
delijke trekken van de beesten, op
de meest verrassende manier ver
anderingen. De meeste wilde bees
ten, die men nu in Engeland vindt
kwamen oorspronkelijk van hè
vaste land toen Ierland, Engelanc
en Frankrijk nog één waren. Maar
wat wij het Engelse Kanaal noe-
men, maakte niet eerder een schei-
ding tussen de landen voor de ree
bok en het hert, de mol, de bever
de beer, het wilde zwijn en de ha-
gedis nog veilig de overkant be-
reikt hadden. Toen heeft zich het

Balletlessen

Eugenie
Vleugels

Karel Doorraan-
straat 4/7
Tel. 2275

Rijks gedipl.

schoonheidsspecialiste
(manicure)
Behandeling volgens afspr.
Indien gewenst ook aan
huis. Telefoon 3658.

Ierse kanaal gevormd, en dat ging
zó snel, dat de meeste van die bees-
ten in Engeland achterbleven.Daar-
toe behoren de bever, het ree en de
mol, maar de slangen waren veel
te langzaam om die reis te maken.
Dat er in Ierland geen slangen zijn
heeft niets te maken met grond of
klimaat; zij waren alleen maar te
langzaam om over te steken vóór-
dat de zee binnenstroomde en zon-
der twijfel zijn er nog al wat hal-
verwege verdronken.

De jacht heeft zich in Afrika de
laatste jaren zó uitgebreid, dat men
het trekken van de antilopen niet
meer kan gadeslaan. Die bevallige
dieren reisden vroeger in zo grote
getale, dat zelfs de leeuw, als hij
hen tegenkwam, verplicht was om
mee te trekken net als een takje
in een stroom dat niet naar rechts
noch naar links kan draaien. Maar
zo af en toe vindt er een heel bij-
zondere trek plaats, afgescheiden
van de gewone jaarlijkse zoals die
van de trekvogels. Er komt op de
uitgestrekte heidevlakten in Skan-
dinavië een soort van kleine bees-
ten voor, lemmings 'geheten, die er
uitzien als Guinese, biggetjes en op
sommige tijden is hun voedsel zó
schaars, dat zij er wel op uit moe-
ten gaan om meer " te vinden. Zo
trekken zij dan bij honderden en
duizenden naar het Zuiden, over
alle hindernissen heengaande —
niet er om heen! — en laten daar-
bij hongersnood en verwoesting
achter. Tenslotte bereiken zij de
kust, en terwijl zij' zonder twijfel
de zee voor een rivier aanzien, ver-
drinken zij er bij massa's. Er heb-
ben wel schepen door hele drom-
men van die ratten heengevaren
die ver in zee zwommen en men
vond ze zelfs in de maag van vis-
sen die op 16 km van de kust ge
vangen werden.

Hamsterratteu, die veel in Duits
land voorkomen en grijze eek
hoorntjes trekken van tijd tot tijc
in Canada en Rusland in groten ge
tale.

Een muizentrek in Nevada ver
woestte zowat 45 jaar geleden drie
kwart van de oogst (en op een boer
derij in Australië werden in 1917
op één middag 70.000 muizen ge
dood.

Watergetijden
H.W. L.W. H.W. L.W. strand

aug. berijdbaar
26 1.18 9.30 13.54 22.- 5.30-12.—
27 2.13 10.— 14.41 22.30 6.00-12.30
28 2.55 11.— 15.21 23.30 7.00-13.30
29 3.32 11.30 15.57 24.- 7.30-14.—
30 4.09 12.— 16.31 —— 8.00-14.30
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Folitie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau Vreemdelln-

genverkecr, Kiosk Raadhuisplein
2345 Gemeente Secretarie
2069 Begrafenis- en crematie-onder-

neming J. de Koode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven .Jttinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3340 Hoboplex, Stationsplein 18-15,
Hout, boord, triplex

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
•bacbs Drukker ,̂ Achterweg 1.

Abonneert U
op de
Zandvoortae
Courant

WONINGRUIL
Gevr. in Zandv. vrij huls,
min. 5 k., Aangeb. in Am-
sterdam gr. vrij bovenh.,
2 etages, gesch. v. 2 gez.
Huur ƒ 105 p.m. incl. wa-
ter; bij concertgebouw- Br
nr.-6501 bur. Z. Crt.
VRIJE FLAT m. c.v. voor
2 pers. v.a. 12 sept. voor
4 a 6 wk te huur gevr. Br.
m. prijsopg. nr. 6502 Z.Crt

Gevr. p. l jan. 1959 of la-
ter ONGEM. VILLAATJE
of FLAT, bev. zltk.,' keuk.,
douche en mins. 3 sl.k.
Vestigingsverg. moet w.
gegar. Huurprijs ca. ƒ 200
p.mnd. Br. 6504 Z. Crt.

Wie helpt jong echtp. aan
ZOMERHUISJE of iets
derg. Br. nr. 6503 Z. Crt.

Winkelhuis of
bedrijfsruimte
met woning
te koop gerraagd
in Zandvoort. P. Middel-
burg, 2e v.d. Helststr. 50hs
Amsterdam.

Gevr. NET MEISJE OF
W E R K S T E R . Zurcher,
Zandvoorterweg 5, Aerden-
hout/Bentveld, tel. 27284.

FLINK M E I S J E gevr.
9-3 uur. Goed loon. Brede-
rodestraat 25.

HULP gevr. voor l of 2
ocht. p.w., 9-12 uur.
Kostverlorenstraat 38.

Gevr. p. l sept. FLINKE
WERKSTER, l ocht. p.w.
Oranjestraat 18.

D A G M E I S J E gevr. in
gez. m. 2 kl. kind. Telef.
02500-27794, Wikkelaan 10
Bentveld. Aanm. 6-10 n.m.

Mevr. Gomperts, Zuidlaan
29, Aerdenhout, tel. 26229,
zoekt weg. trouwen van
tegenw. een DAGMEISJE
v. 9-5 u. v.d. hele week
of 4 dagen.

Te koop aangeb. in pr. st.
verk. BROMFIETS „Berri-
ni". Koningstraat 35.

GRASMAAIMACHINE
„Kultus" te koop. ƒ 15.
Te bevr. Zandvoortsel. 37.

Dft !s Patria's gezondheidsbiscuit:

PATRIA
digestive

voor of s u plotseling trek krijgt...

Krijgt u onder 't dagelijks werk soms
opeens trek? Niet echt honger, maar
wel zin om iets te „knabbelen" ? Neem
dan goede, gezonde PATBIA DIGESTTVE
biscuits. Die stillen opkomend honger-
gevoell Ook kinderen zijn er dol op!
PATBIA DIGESTIVE is volkoren-biscuït,
rijk aan opbouwende vitaminen. Koop
ze in het kleurige luchtdichte pak, dat
smaak en versheid voor u bewaart I
Smul ervan... ieder uur van de dag l

69 cent per roJ

<a&tyê>C ï*.

*T?"

REPEN
reclame

Bij aankoop van f5 . - De Gruyter-artikelen

4 grote Goud repen
voor 50 cent

2 pakjes pudding
è 16 cent

samen 25 cent
geldig tot en met 2 sept. 1958

de Gruy ter
DE KOFFIE- EN THEEZAAK

580877
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Rcdaktle en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

ZANDVOORTSE C
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. Us de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Laatste „Mevrouw en de heren"
Raad vergaderde 67 maal in vijf jaar

Dinsdagavond j.l. vergaderden „mevrouw en de heren" voor de laatste
maal onder voorzitterschap van burgemeester H. M. v. Fenema. Van
de heer Kol was bericht van verhindering ingekomen. Hij dankte in een
brief gericht aan College en Raad, voor de prettige samenwerking in de
Raad en de Commissies van bijstand. (De heer Kol zal — zoals men
weet — met september niet meer in de Raad terugkeren).
Het werd een ouderwetse „praatavond" met een slotwoord van deTbur-
gemeester, waarin hij een overzicht gaf van de verrichte werkzaamhe-
den in de raadsperiode september 1953-1958. Elders op deze pagina
vindt U tevens een beknopt verslag van deze afscheidsspeech.

Ingekomen stukken
1. Bericht van verhindering enz.

van het lid van de raad, de heer
G. J. Kol.
Voor kennisgeving en met dank
aangenomen (zie boven).

2. Afschrift van het K.B. van 19 ju-
ni 1958, no. 16, waarbij onge-
grond wordt verklaard het door
de raad ingestelde beroep tegen
het besluit van Ged. Staten van
Noordholland van 27 nov. 1957,
afdeling 4, no. 31, waarbij goed-
keuring is onthouden aan onder-
deel a van het raadsbesluit van
2 juli, no. 5, tot uitbreiding van
de dr. Albert Plesmanschool met
een noodleslokaal.
Voor kennisgeving aangenomen.

3. Brief van de voorzitter van
de kringraad Bescherming Be-
volkingj houdende toezending van
de Ie en 2e begrotingswijziging
voor 1958.
Voor kennisgeving aangenomen.

4/6. Verslagen over het 2e kwar-
taal 1958 van de controle van
kas en boeken van de gemeente-
ontvanger en van de administra-
ties van de dienst voor sociale
zaken, de dienst voor publieke
werken, het woning- en 't grond-
bedrijf. •
Voor kennisgeving aangenomen.

7. Voorstel tot het verlenen van eer-
vol ontslag — op verzoek — aan
A. van Duijn, Ie arbeider in al-
gemene dienst van publieke wer-
ken.
Akkoord.

8. Voorstel tot wijziging van het
raadsbesluit van 23 april 1957,
no. 14 (23), houdende verkoop
van grond aan A. J. Lentelink.
Akkoord.

*
Met algemene stemmen werd goed-
gekeurd een nieuwe overeenkomst
met de gemeente Haarlem i.z. de
levering van gas. Hierbij zag de
gemeente Haarlem af van het ma-
ken van winst en zij ging zelfs zo
ver dat zij het teveel betaalde over
de jaren 1952 t/m 1956 restitueren
zal. Een bedrag van ƒ 50.000. Een

alleszins voordelige transactie dus
voor Zandvoort.

De heer GOSEN wilde weten of
deze ƒ 50.000 al een bestemming
hadden. Bovendien zou de nieuwe
situatie zijn ingetreden op 21 juli
1951, zodat de gemeente Zandvoort
nog wat te goed zou hebben van
21 juli tot eind 1951!

VOORZITTER antwoordde dat er
nog geen bestemming voor die hal-
ve ton was, maar dit is een kwestie
van maar eventjes(i) De onderhan-
delingen hebben zo lang geduurd
dat Zandvoort al heel blij is met
de restitutie van 1952 af. De ruim
vijf maanden, die de heer Gosen er
nog bij wilde hebben, moest hij
maar laten „schieten"!

Een subsidie van ƒ 75 (over 1958)
werd verstrekt aan de Stichting tot
steun van de Prot. geestelijke ver-
zorging van het Ned. leger.

De heer BREURE achtte dit be-
drag wat schriel, maar WETHOU-
DER KERKMAN zei dat de Comm.
van Financiën dezelfde gedragslijn
volgde als die, welke toegepast
wordt bij alle andere soortgelijke
verenigingen. Bij de begroting 1959
kan altijd nog worden bekeken of
het subsidiebedrag hoger moet wor-
den. 1 *

Zonder hoofdelijke stemming wer-
den de navolgende voorstellen aan-
genomen:
Een krediet van ƒ 800 voor de ver-
nieuwing van de bibliotheek van
de Wim Gertenbachschool.

*
Een door b. en w. opgestelde ver-
ordening betreffende de bezoldiging
van vakleerkrachten.

*
Een krediet van ƒ 16.250,— voor
de vernieuwing van de terreinaf-
scheiding van het Zandvoortmeeu-

laan.

*
Een krediet van ƒ 2000 voor het
maken voor een ontwerp voor een
brandweergarage _ op het terrein

ZONDAG 24 AUGUSTUS — Ja moesje kwijt! ?" Weet je wat ze
hoor, 't was goed strandweer. De antwoordde: Schiet op, ouwe idioot,
kranten twijfelden er zeker wel aan, me jongen hep 't uitgemaakt!
want ze dorsten geen van allen vol- Je krijgt er haast geen hoogte
uit te schrijven dat 't een moord- meer van hoe oud ze tegenwoordig
dag zou worden. Voor velen was 't zijn.
ook meteen de laatste zondag, want MAANDAG 25 AUGUSTUS - Je
volgende week gaan ze natuurlijk kan ook goed merken dat er al
met bosjes tegelijk weg. Jans be- .wat scholen zo hier en daar zijn
gint er nu al weer de zenuwen van begonnen vandaag. Niet dat 't min-
te krijgen. Gemiddeld doet ze
zo'n driehonderdvijftig vrien-
dinnen op in een seizoen en
dat wordt — met haar aan-
tal dienstjaren — een uitge-
breide kring! Nu is ze al
weer benauwd dat het af-
scheid haar pijn zal doen,
maar of ik al zeg dat de
meesten volgend jaar terug-
komen, ze blijft ongedurig in

der druk is, maar de kinders
zijn toch wel in de minder-
held.
Vandaag was er weer een
hoop herrie omdat iemand
een meneer uit Westfalen een
gloeiend peukje van een si-
garet op z'n blote borst had
gegooid. De „donnerwetters"
knetterden over het strand.
Jans werd er akelig van. In

deze dagen. Dat duurt zo tot okto- m'n verbouwereerdheid deed ik op
ber toe en dan is ze weer aan het die zere plek ammoniak, wat eigen-
gewone huiselijke leven en aan mij lijk tegen de kwallen is. Toen had
gewend. (Ik ben thuis heel anders ik 't gedaan Jans zei diepbe-
als aan het strand). Ik geloof toch droef d: „Nou ben je voor volgend
dat we volgend jaar turntoestellen jaar vast een klant kwijt",
op het strand moeten oprichten. De WOENSDAG 27 AUGUSTUS —
Duitse badgasten willen nu eenmaal Gisteren was 't weer niet veel bij-
bezig zijn en ze willen per se aan zonders, maar vandaag ging 't best.
het strand wat te doen hebben! We krijgen eindelijk 't weer waar

Ik heb drie en dertig kinderen we op door de weekse dagen ook
vandaag aan een moeder geholpen, recht op hebben. O, mensen, schei nu
Dat wil zeggen: aan hun eigen moe- toch 's uit met die kuilen spitten
der, hoor! Zielig, als je ze zo ziet in m'n strand. Ik krijg pijn in m'n
huilen. Vanmiddag zat er ook eentje lenden van dat diep stappen. Ten-
helemaal alleen tegen de duinreep slotte ben ik geen hordeloper,
hartbrekend te snikken. Een klein DONDERDAG 28 AUGUSTUS —
ding met een rattenkopje (Heet dat Er komt een depressie naar ons toej
slecht geknipte haar tegenwoordig en over 4 dagen,'is 't. september
20 niet?) Ik ging naar haar toe en
zei: „Zo kleine meid, ben je je

t Zit Jans in d'r keel.
STOELEMAN.

achter de bebouwing aan de Kleine
Krocht hoek Swaluëstraat.

De heer GOSEN wilde nog weten
of er al keuze was gemaakt welke
architect dit schetsontwerp zal ma-
ken.

VOORZITTER antwoordde dat
nog geen architect was aangewe-
zen.

Tot hoofd van het gemeentelijk
verzorgingshuis werd benoemd de
R. de Jong uit Enkhuizen.

De heer L. J. v.d. WERFF vroeg

of er geen Zandvoortse ingezetenen
voor deze functie in aanmerking
waren gekomen.

VOORZITTER deelde mede dat
desbetreffende oproep in het vak-
blad had gestaan. Van Zandvoortse
zijde had men hierop niet gerea-
geerd. Hij was echter verheugd
het echtpaar De Jong uit Enkhui-
zen bereid te hebben gevonden het
echtpaar J. Zwemmer op te volgen.
De heer R. de Jong heeft een grote
ervaring op het gebied van vcrple-
ging en verzorging van ouden van
dagen.

*
Tot onderwijzeres in vaste dienst
aan de Hannie Schaftschool werd
benoemd mevr. E. M. Douwes te
Zandvoort.

Idem aan de K. Doormanschool
mej. E. de Ringh de Vries te Zand-
voort.

(Vervolg op pag. Z)

Beter een lounge in de hand
dan een theater in de lucht

De heer SLEGERS vroeg zich af of men hier wel de belangen van de
heer Bouwes moest laten voorgaan boven die van de gemeents. vVil
men de desbetreffende clausule uit het erfpachtscontract lichten, dan is
het praktisch onmoglijk een eventuele opvolger van de heer Bouwes
te verplichten ter plaats een theater te bouwen. Spr. had gaarne ge-
zien dat met de heer Bouwes over deze kwestie overleg was gepleegd.

De heer VAN KUYK gaf als zijn
mening te kennen dat wat de liïer
Bouwes niet kan verwezenlijken,
een ander misschien wel tot stand
kan brengen. Hij liet er echter op
volgen dat een theater op c"e T>;ir-
keerruimte voor hotel Bouwes hem
minder gelukkig gekozen voor-
kwam.

De heer TATES was 't eens met
de zienswijze van de heer v. Kuyk.
Een uitbreiding van de lounge van
hotel Bouwes voorziet zeker in een
behoefte en deze bouw verdient
voorkeur boven dé totstandkoming
van een theater op deze minder ge-
wenste plaats.

De heer KONING had wel begrip
voor het standpunt van de heer
Bouwes, ofschoon hij liever had ge-
zien dat deze een grotere zaal had
laten bouwen. Zalen voor 250 per-
sonen hebben we hier in Zandvoort
wel! zei hij!
De heer LINDEMAN meende dat 't
onderhavige voorstel verder gaat
dan de heer Bouwes vraagt, want
het suggereert volkomen schrap-
pen van deze clausule. Het was de
heer Bouwes te doen om zijn loun-
ge uit te breiden, wat misschisn
een paar ton kost. Zou hij verplicht
worden binnen ongeveer zeven jaar
een theater te bouwen, dan zou deze
investering (voor de uitbreiding tier
lounge) praktisch weggegooid geld
zijn.

De heer BREURE vond ^et
enigszins wonderlijk dat aan dfc be-
oordeling van de heer Bouwes
wordt overgelaten óf er een 'ehea-'er
gebouwd zal worden.

V^ETH. v.d. WERFF zei dat ei
geen bezwaar was om dit artikel te
schrappen, aangezien de gemeente
na ruim 40 jaar als de erfpacht is
afgelopen, weer de beschikking
over genoemd terrein krijgt. Of-
schoon het plan om daar een thea-
ter te stichten, deel uitmaakt van,
het wederopbouwplan, heeft de er-
varing geleerd — na de bouw van
hotel Bouwes — dat een theater op
dié plaats ongewenst is.

VOORZITTER merkte oo dat
men beter één vogel in de hand kar
hebben, dan tien in de lucht. Beter
een zaal voor 250 personen dan een
plan voor een theater, dat er wcl-
licht nooit zou komen. Economisch
verantwoord is de stichting van een
theater bijna nooit. Wanneer de
heer Bouwes, die door de aanwezig-
heid van zijn hotel in een gunstige
positie verkeert, geen heil ziet in de
bouw van een theater, zullen de
moeilijkheden voor een evt. andere
gegadigde " schier onoverkomelijk

Aan strand overleden
De 70-jarige dame C. S. uit Am-

sterdam werd woensdagmiddag op
het noordelijk strand door een hart-
verlamming getroffen. Het stoffe-
lijk overschot werd naar de alge-
mene begraafplaats overgebracht.

*Woensdagmiddag brak de 56-
jarige Duitse badgaste H. M. uit
Saarbrücken door een val op het
noordelijke strand haar rechterarm.

Met de ziekenauto is zij, na voor-
lopig door Dr. Flieringa te zijn
behandeld, naar het Diaconessen-
ziekenhuis
bracht.

in Haarlem overge-

zijn, want die zal dan nog een
aparte foyer, terrassen e d. moeten
inrichten. Een theater kan evengoed
elders in de gemeente tot stand ko-
men ,bijv. in het complex ,,beule-
vardcentrum" van de Stichting Re-
creatieoord Zandvoort.

Het voorstel werd ven olgens
zonder hoofdelijke stemming' aan-
vaard. De heer Bouwes is dus ont-
slagen van de verplichting tot het
bouwen van een theater.

Wat 0.91$ tioJf. . . .
...... was de goedmoedige humor en
de milde stemming waarin enkele
voorstellen werden behandeld. De
hogere onderwijsorganen kwamen
er echter niet zo best af ..... B.

*
...... was het besef dat deze raads-
vergadering de laatste was, ivaar
het vertrouwde „mevrouw en de he-
ren" op van toepassing was.
Volgende weeJt komen de „dames
en de heren" in eerste vergadering
bijeen. De emancipatie der vrouw
zet zich voort, ook in de Zandvoort-
se vroedschap.' In gemoede: wij
hebben 't er altijd al van zien Jco-
men ...... w.

ZOV zingt Paganini
De Zandvoortse Operette Ver-

eniging opent het winterseizoen '58-
'59 met een drietal uitvoeringen
van de Operette Paganini op muziek
van Franz Lehar. Dirigent is Henk
Kerkhoven en dfe regie is in han-
den van Kick Steenkist. De op-
voeringen vinden plaats op maan-
dag 27, woensdag 29 en donderdag
30 oktober in Theater Monopole.

Trip voor bejaarden
Het comité „Ouden van dagen

Zandvoort" heeft het jaarlijkse uit-
stapje voor de Zandvoortse bejaar-
den vastgesteld op woensdag 3 sep-
tember a.s. Ruim tweehonderd be-
jaarde badplaatsbewoners zullen
aan deze tocht, waarvan de route
een verrassing moet blijven, deel-
nemen.

Kapel besluit seizoen
Aan de vooravond van de verjaar-
dag van H.K.H. Prinses Wilhelmina
zal onder auspiciën van de Oranje-
vereniging te Zandvoort een con-
cert worden gegeven door de Zand-
voortse Muziekkapel op het Raad-
huisplein.

Het concert zal worden besloten
met de uitvoering van een taptoe.

NOU, TABÉ DAN
Burgemeester neemt afscheid van de oude raad

In de toespraak na de raadsvergadering, waarin hij afscheid nam
van de „Oude Raad" en drie leden, welke in de nieuwe zittingsperiode
niet meer zullen terugkeren, zei burgemeester H. M. van Fenema
dat het hem zinrijk voorkwam een overzicht te geven van wat tot
stand is gekomen in de jaren 1953-1958.

Hij releveerde het overlijden van
de fractievoorzitter van Alg. Zand-
voorts Belang, de heer M. Weber
en het bedanken als lid van de
Raad van de heren Porrenga en S.
Slagveld, voor wie resp. in de
plaats kwamen de heren C. Paap
en L. J. v d. Werff. Een speciaal
woord van afscheid richtte de bur-
meester tot de scheidende raads-
ledeii L. J. v. d. Werff, F. Molenaar
en G. Kol, van wie beide eerstge-
noemden aanwezig waren. De heer
Kol moest dit afscheidswoord dan
maar uit de pers vernemen, aldus
de burgemeester.

Burgemeester Van Fenema zei
respect te hebben voor de wijze,
waarop deze leden hun taak ver-
richt hebben. Er zijn vanzelfspre-
kend verschillen van mening ge-
weest, maar de toon bleef toch
altijd prettig en de verhouding ten
opzichte van het College was uit-
stekend. Dit compliment — van
het handhaven van „de goede toon"
— wilde de voorzitter trouwens
gaarne aan de gehele Raad geven.
Hij wenste de drie leden, die thans
voor de laatste maal deel uit heb-
ben gemaakt van de achter ons lig-
gende raadsperiode, alle goe'ls en
Gods zegen.

In zijn overzicht zei burgemees-
ter Van Fenema o.m. dat de Raad
van september 1953 tot en met deze
vergadering 67 maal bijeen kwam
in het belang van Zandvoort. In
die vijf jaren hadden de beide wét-
houders en de heren Koning an
Slegers niet eenmaal verzuimd, het-
geen de burgemeester een felicitatie
waard vond! Het aantal inwoners
van Zandvoort groeide van 11.531
(sept. '53) tot 14.250 (aug. '58); er
werd voor twee miljoen gulden aan
grond verkocht, 750 woningen kwa-
men tot stand en het totaal aan in-

vesteringen voor openbare werken
zoals woningen, winkels, scholen en
wegen, met inbegrip van plannen
en schetsontwerpen, bedroeg niet
minder dan 30 miljoen gulden.
Hierbij was voor 5,3 miljoen aan
gemeente-objecten. „De gemeente
heeft dus niet stil gezeten en zij
slaat geen slecht figuur!" aldus mr
Van Fenema. Regelmatig is de
huidige Raad doende geweest met
de plannen van het „Recreatieoord
Zandvoort". Met de werkzaam-
heden voor het plan ,,boulcvard-
centrum" aan de kop van de Zee-
straat zal — onvoorziene om-
standigheden voorbehouden — be-
gin 1959 een aanvang worden ge-
maakt. Vervolgens releveerde de
burgemeester de totstandkoming
van „Het huis in de duinen" en de
bouw van de A. G. Bodaanstichting,
welke dit jaar goede voortgang
heeft gehad. Bij de bedrijven is er
ook activiteit geweest, o.a. het fil-
tergebouw van de waterleiding, de
gaspersleiding naar het noordelijk
deel der gemeente en de :n aizs •zU-
ting aanvaardde overeenkomst met
Haarlem inzake de gasvoorziening.

De burgemeester hoopte dat ook
in de nieuwe Raad de humor, welke
altijd doorbrak in de besprekingen
van de oude Raad, de debatten zou
kruiden. ,,De humor is niet te mis-
sen!" zei hij.

In deze spannende tijden, waarin
oorlogsgevaar dreigt, gaan er wel
eens stemmen op „waartoe alles
dient". Dit noemde de burgemees-
ter een bijna schandalig defaitisme.
Persoonlijk heeft hij alle vertrou-
wen in de voortgang der mensheid
en hij was van mening dat de menó,
met vallen en opstaan, steeds moet
trachten het beste en het hoogste
te bereiken. Tot' slot dankte de
burgemeester allen, voor hetgeen
zij in het belang van de Zand-
voortse gemeenschap, als goede
vertegenwoordigers van hun kie-
zers, hebben gedaan.

De heer C. SLEGERS, als oudste
raadslid, dankte burgemeester Varr
Fenema voor diens optimiotlsche
woorden.
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Raadslid zal muurtje betalen
i

„Beminnelijk soort misverstand" zegt voorzitter

Het voorstel tot het nemen van
rechtsmaatregelen tegen de Keer J.
Koning, teneinde tot de invordering
van een bedrag van ƒ 310, dat ge-
noemd raadslid schuldig was aan
de gemeente — te geraken, bracht
de heer TATES er toe te verzoeken
dit in besloten zitting te behande-
len.

„Wanneer je iemand over de knte
neemt," meende de heer Tates, „do?
je dit liever niet in het openbaar!"

VOORZITTER stelde daarentegen
prijs op openbare behandeling om
iedere schijn van geheimzinnigheid
te vermijden.

Trouwens de heer Koning zelf
had aan alle aarzeling in dit opzicht
een einde gemaakt door na de
woorden van de heer Tates te roe-
pen: „Helemaal niet nodig!"

Mevr. MOL-VAN BELLEN meen-
de dat een raadslid, van wie be-
paalde besprekingen zijn persoon
golden, zich diende te verwijderen.

(Nee, schudde de heer Koning).
VOORZITTER antwoordde dat dit
geen eis was, wel onthoudt een lid
zich van stemming in zo'n geval.

De heer SLEGERS vond dit een
onverkwikkelijke affaire en hij
vroeg zich af of er misschien iets
gebeurd was nadat de heer Koning
de toezegging tot betaling had ge-
daan. Zijn weigering en zijn niet-
antwoorden op brieven van het col-
lege moeten toch immers een oor-
zaak hebben?

De heer TATES kon niet anders
dan z'n schouders ophalen en zeg-
gen: De notulen van de vergade-
ring van 13 november 1956 spreken
duidelijke taal. De heer Koning zal
moeten betalen. De gemeente heeft
het recht tot het instellen van een
rechtsvordering indien de schulde-
naar mocht blijven volharden in
z'n tegenwoordige houding.

De heer KONING verklaarde
hierop dat hij nimmer van plan was
geweest bij de gemeente in de
schuld te blijven, maar hij maakte
bezwaar tegen het bedrag, dat hem
voor dat muurtje was gevraagd.
Bovendien behoef ik niet op alle
brieven te reageren', zei hij. „Er is
mij ook nog nooit een kwitantie
aangeboden, waarmee ik niet wil
zeggen dat ik deze zou hebben be-
taald!"

Hij betwistte daarom het recht
van de gemeente tegen hem een
rechtsvordering in te stellen. Hij
was van mening dat een minder-
heid van het college dit ook gewild
had.

VOORZITTER zei dat hier „een
beminnelijk soort misverstand" in
het spel was. Bestaat er een hoffe-
lijker vorm van kwitantie aanbie-
den dan een schriftelijk verzoek
van het gemeentebestuur tot stor-
ting van het bedrag op rekening
van de gemeente-ontvanger?! Er is
ergens geschreven dat dit een „on-
vriendelijk daad" zou zijn ten op-
zichte van de heer Koning, zei spr.,
maar hiervan kan geen sprake zijn.
Bovendien heeft de weigering van
dit raadslid een budgetarie kwestie
geschapen, omdat de begroting nu
een tekort vertoont van ƒ 310. De
kosten van het tuinmuurtje waren
ƒ 210, en die van het herstel van
de grasmat ƒ 100, ofschoon de wer-
kelijke schade hieraan veel hoger
was. Eigenlijk is het de sop de
kool niet waard! meende spr. Hij
ontkende dat er in deze kwestie een
minderheid van het college zou zijn.
B. en w. hebben eenstemmig tot
deze actie besloten.
WETH. KERKMAN becijferde nog
dat de kosten van het opmetselen
van een werk, waarin 510 stenen
zijn verwerkt, verhoudingsgewijs
natuurlijk duurder uitkomt dan bij
een object waarin bijv. 50.000 ste-
nen zitten.

Na nog enkele meningsuitingen,
die alle in milde stemming naar vo-
ren werden gebracht, verklaarde de

heer Koning zich bereid tot beta-
ling. „Ik zal jullie zin doen!" zei
hij, „maar zonder kwitantie had-
den jullie me niks gemaakt!"

NOGMAALS EEN ONDERWIJS-
STUK

Het voorstel tot het verlenen van
een krediet van ƒ 120.000,— voor
de bouw van twee leslokalen en een
woning bij de openbare u.l.o.-
school, werd aangenomen en tevens
een krediet van ƒ 3450,— voor het
huren van een „directiekeet", welke
als noodvoorziening dienst kan
doen.

Dit laatste was eerst tijdens de
avond van de raadsvergadering ter
kennis gebracht van het College in
een brief van Publ. Werken. (Wét-
houder Kerkman had betoogd dat
er een nijpend gebrek aan school-
ruimte is). Wethouder v. d. WERF
en de heer GOSEN brachten in her-
innering dat indertijd een soort-
gelijk verzoek van het bestuur van
de Julianaschool was afgewezen.
Zij zagen hierin een achterstelling
van het bijzonder onderwijs.

Dit laatste werd door wethouder
KERKMAN bestreden, die zei dat
in de commissie van onderwijs be-
denkingen waren gerezen tegen de
bouw van een noodlokaal t.b.v. de
Julianaschool. Het verzoek tot me-
dewerking inzake de huur van een
directiekeet werd ingewiligd.

De heer KONING was ten dele
voor het voorstel, namelijk alleen
voor de bouw van de leslokalen,
echter niet voor de bouw van de
woning.

In de RONDVRAAG vroeg de
heer GOSEN o.a. hoe de gang van
zaken momenteel is bij de Volks-
kredietbank, waar men een reorga-
nisatie zou invoeren.

VOORZITTER antwoordde, dat
de sanering inderdaad heeft plaats
gehad, maar dat e.e.a. door de
vakantietijd was vertraagd. Zeer
binnenkort zal men hierover ver-
gaderen.

De heer KONING zei gezien te
hebben dat de nieuwe bezemwagen
van de gemeente al een nieuwe
borstel heeft gekregen. Dat vond
hij wel wat gauw! VOORZITTER
zei dat men daaruit kon opmaken
hoe vuil de straten waren en hoe
noodzakelijk de aanschaffing van
deze bezemwagen is.

Gymnastiekvereniging O.S.S.

Nu 't zomerseizoen ten einde loopt,
beginnen de verenigingsaktiviteiten
weer. Het bestuur en de technische
leiding van O.S.S. hebben de nodige
voorbereidingen getroffen voor de
uitvoering van het winterprogram-
ma. Aan de leden is een enigszins
gewijzigd rooster van lesuren toe-
gezonden. De tijden voor de jon-
gens- en herenlessen zijn ongewij-
zigd gebleven, maar die voor de
dames en meisjes hebben een kleine
verandering ondergaan om tot een
betere verdeling te kunnen komen.
De oefenkorpsen voor dames, heren
jongens en meisjes zullen binnen-
kort definitief worden samengesteld
aan de hand van de uitslagen van
binnenkort te houden onderlinge
wedstrijden.

Ook voor Zandvoort-Noord zullen
weer jongens- en meisjeslessen in
de Karel Doormanschool worden
gegeven. Uitbreiding van deze les-
sen wordt door het bestuur over-
wogen.

De volleyballessen zullen weer in
de gymnastiekzaal van de Wim
Gertenbachschool worden gegeven.
Deze lessen beginnen hedenavond
om de teams voor de komende com-
petitie te kunnen samenstellen.

Hier staat Uw brief
Geachte redaktie,
Van tijd tot tijd schijnt die goeie
Momus behoefte te voelen duidelijk
blijk te geven van zijn godsdiensti-
ge gezindheid. Daartegen kan m.i.
moeilijk bezwaar worden gemaakt,
tenminste wanneer er een gerede
aanleiding voor bestaat en als hij
van de gelegenheid die zijn vaste
rubriek hem biedt geen misbruik
maakt.

En als hij aan nóg een voor-
waarde voldoet, en wel deze, dat
hij andersdenkenden niet onnodig
grof beledigt of zelfs maar grieft.
In zijn artikel van vrijdag 22 aug.
j.l. heeft hij helaas tegen deze laat-
ste voorwaarde m.i. wel heel erg
gezondigd, als hij .durft te schrij-
ven:

„Daar, waar God losgelaten
wordt, moet de maatschappij wel
in duizelingwekkende vaart naar
beneden schieten. Als men het

hoogste levensprincipe overboord
werpt, sterft de uiterlijke vorm
van het innerlijke leven zelf af.
Dan wordt de mens gelijk, een
dier".
Het Godsgeloof mo^e dan voor

Momus (nog) het hoogste levens-
principe zijn, voor vele anderen is
het dat niet (meer). Deze anders-
denkenden dan echter maar licht-
vaardig te kwalificeren als „gelijk
een dier" gaat de perken van het
geoorloofde m.i. ver te buiten.
Boos worden op Momus kan ik niet,
maar omdat z'n artikel begint met
te constateren, dat overal de be-
schaving lelijk in 't gedrang is ge-
komen, zou ik willen volstaan met
de vraag: Is zo'n kwalificatie nu
soms volgens Momus een beschaaf-
de uiting van geloof?
- Met dank voor de plaatsing,

Hoogachtend,
J.

Agenda
van de openbare raadsverga-
dering op dinsdag 2 septem-
ber om 20 uur.

1. Beëdiging en installatie van de
leden van de raad.

2. Benoeming van twee wethouders
3. Ingekomen stukken.
4. Voorstel tot benoeming van le-

den van de commisies van bij-
stand.

5. Voorstel tot benoeming van twee
leden en twee plaatsvervangende
leden van het bestuur van het
„Strandschap Zandvoort".

6. Voorstel tot benoeming van twee
leden van het algemeen bestuur
van de stichting „Touring Zand-
voort".

7. Voorstel tot benoeming van vier
leden van het bestuur van de
Stichting Het huis in de duinen.

8. Rondvraag.

WatergetiJden
H.W. L.W. H.W. L.W. strand

aug. berijdbaar
31 4.42 0.30
sept.
l 5.15 1.—

5.47 1.30
6.19 2.-
6.52 2.30
7.29 3.-
8.16 4.-

Samengesteld

17.05 12.30 8.30-15.—

17.37 13.— 9.00-15.30
18.06 14.— 10.00-16.—
18.18 14.30 10.30-16.30
19.10 15.— 11.00-17.—
19.56 15.30 11.30-18.—
20.40 16.30 12.30-18.30
door P. v.d. Mije KCzn

iVOROL: Tanden rein - Adem fris

Burgerlijke stand
22 augustus 1958—28 augustus

Geboren: Paulina Margaretha,
dochter van J. H. C. Muller en
P. M. Latour, Amsterdam; Maria
Magdalena Barbera, dochter van
B. Siepman en J. van Drunen;
Antonius Cornelis Joseph, zoon van
P. A. Duin en M. T. C. Behrens.
Ondertrouwd: Everardus Frederik
Heemskerk en Johanna Christina
Louisa.
Getrouwd: Paul Adriaan Daum en
Geertruida Maat; Jan Verkerk en
Elisabeth Hendrika Hollestelle.
Overleden: geen

Geboren buiten de gemeente
Zandvoort: Marjan Bluijs.

Rectificatie foto-advertentie
In het nummer van vrijdag 22 aug.
geplaatste advertentie van de firma.
Hamburg worden films 6 x 9 mm
aangeboden tegen de prijs van
ƒ 1,35. De prijs is goed, maar de
maat van de films moet zijn 6 x 9
cm.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee-
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiter-
lijk ter post moet 'zijn bezorgd,
staan achter de naam van het schip
vermeld.
Argentinië: m.s. Montferland, l

sept.
s.s. Andes, 3 sept.

Australië: s.s Ballarat, 4 sept.
Brazilië: m.s. Montferland, l sept.

s.s. Andes, 3 sept.
Canada: s.s. Sommelsdijk, 4 sept.

s.s. Statendam, 6 sept.
Chili: via New York, 4 sept.
Indonesië: m.s. Mataram, 4 sept.

m.s. Oranje, 6 sept.
Ned. Antillen: m.s. Aegis, l sept.
Ned. Nw. Guinea: m.s. Talisse, 4

sept.
Nieuw Zeeland: via Engeland,

6 sept.
Suriname: m.s. Oberon, 3 sept.
Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:

m.s. Arundel Castle, 6 sept.
Inlichtingen betreffende de verzen-
dingsdata van postpakketten geven
de postkantoren. &

en pijn wég-
wrijven met
DAMPO

Daar kunt u heen
Monopole

Vanaf Vrijdag 89 augustus t.m.
zondag 31 augustus om 7.00 en 9.15
uur. Maandag l september, 8 uur,
Jf dagen: film „Monpti".
Dinsdag 2 en woensdag S septem-
ber, 8 uur: film „Strijd tegen de
verdovende middelen".
Donderdag h september, ,8.00 uur:
film „de 41ste".
Vanaf vrijdag 29 t.m. mandag 31
augustus, 3.30 uur (alleen bij slecht
weer): film „De avonturen van Dik
Trom".

Hotel Bouwes

Dagelijks 8 uur: het Italiaanse or-
keat Stelio.

matinee.

Concertgebouw, Haarlem

Donderdag 4 sept. - 8,15 uur:
Zomerconcert door Noordhollands
Philh. Orkest.

FAMILIEBERICHTEN

Geboren:
CATHARINA WILMA

H. Dees
C. Dees-OIivier
Liesbeth

Zandvoort, 28 augustus 1958
Marisstraat 13a
Tijdelijk: „Uit den Bosch"
Spanjaardslaan, Haarlem.

De heer en mevrouw Sterrenburg-
Vulsma geven met grote blijdschap
kennis van de geboorte van hun
zoon

GEKARD JAN III
Zandvoort, 28 augustus 1958
Patrijzenstraat 16.
Tijdelijk: Huis „Uit den Bosch"
Spanjaardslaan 7, Haarlem.

B. DUIVENVOORDEN
en
W. PEL

hebben de eer U kennis te geven
van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaats-
vinden op maandag 15 sept. 1958
om 2 uur ten Raadhuize te Zand-
voort.
Zandvoort, Haltestraat 49
Haarlem, Oldmanstraat 11
29 augustus 1958
Gelegenheid tot feliciteren na 3 uur
Theater Monopole.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belang-
stelling ondervonden tijdens de
ziekte en bij het overlijden van on-
ze geliefde moeder betuigen wij onze
welgemeende dank.
In het bijzonder dokter van Es, ds.
Oldeman en de buurtbewoners.

Mede namens de familie,
N. Koper

Zandvoort, augustus 1958
Spoorbuurtstraat 10

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
3345 Gemeente Secretarie
2069 Begrafenis- en crematie-onder-

neming J. de Goode, Keristr.la
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Tiiorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3346 Hoboplex, Stationsplein 13-15,
Hout, board, triplex

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
•bachs Drukkerij, Achterweg 1.

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m inaan-
dagmorgen 9 uur:
Doktoren:

P. Vijlbrief
Hogeweg 43, telefoon 3355

Zondag 31 augustus
Dierenarts Jan Heek
Koninginneweg 51, Haarlem, tele-
foon 13174

Wijkzuster:
A. Hoogenbosch
Julianaweg 25, telefoon 2826

Apotheek:
Apotheek Kerkhoven, Zeestraat 71
en
Apotheek Wijnne, Haltestraat 8
ledere avond vanaf 6.30 uur ge-
opend voor recepten en spoedge-
vallen.
Zondags zijn beide apotheken ge-
opend.

P R E D I K B E U R T E N

Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 31 augustus

10.30 uur: ds. P. Oskamp. Jeugd-
dienst.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 31 augustus

10.30 uur: mej. ds. C. Soutendijkc
uit Haarlem.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmaweg
Zondag 31 augustus

9 en 10.30 uur: ds. A. de Ruiter.
Voorber. H. Avondmaal.
17 uur: ds. J. A. van Arkel van
Haarlem-Noord.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Zondags H.H. Missen om 6.30-7.30-

8.30-9.30. Hoogmis 11 uur en 12
uur.
'a Avonds om 7.30 ur Lof.
In H. Mis van 8.30-11 uur en 12
uur zijn alle plaatsen vrij.

In de week H.H. Missen om 7 uur,
7.45 en 9 uur.
's Avonds om 7.30 uur Lof.

Ned. Chr. Gemeenschapsband
Maandag l september

19.30 uur: samenkomst in „Pniël"
Zuiderstraat 3.
Spr. de heer H. Veldkamp, evan-
gelist, Den Haag.

Jehova's getuigen
Woensdag 20 u. en zondag 14.80 u.
studie op adres Hogeweg nr. 46.

Humanistisch Verbond
Zondag 31 augustus, 9.45 uur, 402 m
radiotoespraak door dr. J. C. Brandt
Corstius, Onderwerp: „Omdat het
door moet gaan". Voordracht Aafje
Top.

In "lij verwachting
Zo heet dit toelichtend en geruststel-
lend Dokfersboek.dat gratis is in-
gesloten bij een Babyderm Set,
waarin alles voor een vorstelijke
verzorging van Bob/'s tere huidje.

Voor de komende wintermaanden
brengen wij U sfeer en gezelligheid met

PHILIPS TELEVISIE
Groot beeld 53 cm, compl.
geplaatst v.a. ƒ 190,55.
Restant in termijnen.
PHILIPS TELEVISIE
Groot beeld 43 cm, compl.
geplaatst vanaf ƒ 157,05.
Restant in termijnen.
Keus uit vele modellen.
Seizoen. 1959.

Lichte en donkere meubels. Televisietafels naar keuze
Wij demonstreren gaarne bij U aan huis.
Bestel heden bij ons uw toestel.
PHILIPS RADIO. Mooi van toon en uiterlijk. In iedere prijsklasse van-
af ƒ 115,- aansluiting voor uw platenspeler, een kwaliteitsprodukt.
Uw oude radio heeft inr uilwaar de.
Philips nieuwe droogscheerapparaat ƒ 52,50. - -
Wij moderniseren uw oude Philips scheerapparaat."
Verkoop van koelkasten, alle maten en merken, wasmachines, droog-
machines, etc.
Komt TJ eens kijken en luisteren ? » -rt
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg, de betaling met U.
Aangesloten bij de RADIO TELEVISIE SPECIALIST
Volks-credietbank
Erkend gedipl. Philips service-
dealer voor radio en televisie.

f^ TT

JT • JLAm
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

FILMS 6 x 9 cm vanaf f 1,35
PRACHTIGE JAPANSE CAMERA'S vanaf ƒ 79,-
JAPANSE BELICHTINGSMETERS vanaf ƒ 29,75
PRACHTIGE JAPANSE VERREKIJKERS IN TAS
HOLLANDE KLEINBEELD- CAMERA ƒ, 59

Alle merken camera's in voorraad soals AGFA, ZEISS-IKON, KODAK
ADAX, ROLLEICORD.

B mm JASHICA f 199,-
Waterdichte reportertassen. Reistassen vanaf ƒ 9,50

Geelfilters, sonnekappen, Viewers, Albums,
PASFOTO'S en alles voor de amateur verkrijgbaar bij:

Foto-Kino HAMBURG Grote Krocht 19
Tel. 2510



Vrijdagavond 5 sept, ter opening van

het winterseizoen MOSSELEN ETEN in CAFÉ OOMSTEE ZEESTRAAT 62

TELEFOON 2263

Annex CABARET EXTASE
Zandyoort

Het gehele jaar geopend

Gedurende de maand augustus
dagelijks 's avonds 8 uur
het Italiaanse dans- en

showorkest

STELIO
•met de cliarmante zangeres

G-J ANNA LOY
Afgewisseld door een

cabaretprogramma
met internationale artisten '

ZONDAGS MATINEE
met volledig avondprogramma

Dameskapsalon „Eugène'
Hogeweg 72, telefoon 2068 voorheen
Van Baerlestraat, Amsterdam.
Eugène voor het fijnere genre.
Individuele kapsels. Nieuwste
Gold wave en kleurspoelingen

Verlichting
Wij bieden U een
enorme collectie
KRONEN
LAMPEKAPPEN"
SCHEMERLAMPEN
WAND VERLICHTING
Zie onse sortering!

Henk
Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

Cocktailschortjes v.a 1,98

JANSEN EN TILANUS
ONDERGOED

Ook gedeeltelijk winter-
ondergoed ontvangen.
Flanellen pyama's
Heren*' flanellen hemd
Interl. borstrok korte mouw

v.a. ƒ 2,55
Wollen en mousse nylonsokken
Kinderondergoed
met smal kantje vanaf 1,08
Zomertruitjes en -blouses
voordelig in prijs
Jansen & Tilanus
lakens en slopen
Jongens slipbroekjes, wit

vanaf 0,90

„TERLENKA"
GERUITE ROKKEN

zeer voordelig in prijs

Zolang de voorraad strekt!

Ad. Notten
„DE KAMPIOEN"

Haltestraat 59, telefoon 3398

Amsterdamse
Groentecentrale

Jan Filmer
TOLWEG 16 - TELEF. 3195

gaat volgende week

l t.m. 6 sept.
ook met

VAKANTIE
De nog aanwezige

groente en
fruit
.wordt morgenmiddag

tegen HALVE
opgeruimd.

Een stofzuiger om. trots op
te zijn:

Excelsior
stofzuiger

Nieuw mo.del, prima- zulg-
kracht ƒ 145 of ƒ 2 p.w.

Televisie Radio Specialist

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

VAKANTIEREGELING
Zandvoortse Melkhandel 1958

De Zandvoortse melkhandel houdt haar vakanties

van 7 september t.m. 4 oktober
Even als vorig jaar wordt niet aan huis bezorgd, maar met een
bel aan de wagen gevent.
Zieken, ouden van dagen en allen die .daartoe de wens te ken-
nen geven worden aan huis bezorgd.

Schriftelijke aanvragen daartoe bij het sekretariaat Haai'lemse
Melkhandel, Oranjestraat 78, Haarlem, voor woensdag 3 sept.

Wij verzoeken uw medewerking.

(BURGER)
l slagerijen j

Alleen eerste
kwaliteit

is het devies
van

NATIONAAL en INTERNATIONAAL B6KROOND

Slagezij
Burger

VRIJDAGS EN ZATERDAGS

750 gram lamsrollade , 2,48
750 gram lamscarbonade 2,08
750 gram doorregen riblappen 2,68
750 gram fijne riblappen 3,38
750 gram braadworst of sausijzen 2,48

100 gr. Ham samen
100 gr. Cervelaatw. Z9 Ct

100 gr. pekelvlees
100 gr. lever, samen 85 Ct

Héél malse biefstuk
100 gr. 0,65

250 gr. biefstuk tartaar 1,25
ROSBIBF
LENDE f *> 7q
ENTRE COTE f *>£*;
STAARTSTUK ) ouu S1

Magere varkenslappen
500 gr. 2,68

Kalfslappen 500 gr. 2,90

KALFSBIEFSTUK 1
KALFSOESTERS f o Qn
KALFSSNITSELS
KALFSHAAS
Lamsbout, heerlijk

500 gr. 2,45

Magere lamslappen
500 gram 2,20

Woensdags en
donderdags

500 gram gehakt
h/o 1,10

100 gram Saks
100 gram pork

samen 49

Héél grote sortering
voor de boterham
o.a. rauwe ham, Salami,
jaehtworst, gek. Casserler
rib, Brunswijker, theeworst,
rund- en paarderookvlees, ba-
con, blaasham, enz. enz.

i
Gebr. Burger's slagerijen

sijn klasse-saJcen en niet duur!.'!

HAARLEM — AMSTERDAM
ZANDVOORT, HALTESTRAAT 3,'TKLEFOON 2994

Ontvangen

origineel
Engelse
vesten

100% wollen Zephir in div.
kleuren en maten
voor de lage prijs van f 18,95

„De Wolbaai"
Haltestraat I8a - Telef. 2099

Voor

GOED BROOD
en

BANKET
naar

Fa. H. van Staveren
Zeestraat 48 - Telef. 2684

Grote afslag
RUNDVLEES

750 gram pracht RIBLAPPEN 2,98
BIEFSTUK, héél mals, 100 gr 0,75
Vraagt of bestel NU onze échte
W'INKELLAPJES l kg ƒ 3,25
zacht en mager.
GEHAKT h.o.h. 500 gram 1,50
750 gram ROSBEAF, staartstukje
of lende , 4,25
Mager, speciaal gedraaid GEHAKT
h.o.h. 100 gram 40 et

SLAGER GAUS
KERKSTRAAT 14 - TELEF. 2102

Weest in de week van
l—6 september extra
zuinig op uw bril.

Wij zijn dan namelijk

GESLOTEN
wegens vakantie.

Brillenspecialist

LOOMAN
Haltestraat 5 - Telefoon 2174

H O L I D A Y "~"
Auto's zonder chauffeur
Uitsl. model 1957 en 1958 van
Volkswagen, tevens» busjes,
Opeis Rekord en' "KapitSn,
Fords Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10454

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Zijlweg 63, Haarlem, tel. 15H1

Werkt, uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver-
zorging van begrafenissen, cre-
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

Klein en groot
eten
v.d. Werff*s brood

Abonneert U
op de
Zandvoortse
Courant

C. F. M. ROBBERS
Arts

afwezig tot 22 sept.
De andere doktoren nemen

waar.

WONINGRUIL
Bussum-Zandvoort

Aangeb. vr. bovenh. 3 krs
enz. Huur ƒ 55, vrij uitz.
Gevr. woning te Zandv.
Huur geen limiet. Br. nr.

6602 bur. Z. Crt.

Voor perman, aangeb. in
nieuwe flat te Zandvoort
2 GESTOFF. KAMERS
m. gb.r. keuk. en bad, tel.
aanw., v. dame of heer
b.b.h.h. Br. onder nr. ZN/
1442 Ricardo adv. bureau,
Frederiksplein 6-8, A'dam

Voor perm. bewoning ge-
vraagd door dame alleen
HUISK., SLAAPK. en evt.
keuk. Br. mevr. Th. H.
Kater-Walter, Nicolaas-
straat 7a, Zaandam.

Te huur gevr. wegens ge-
nezing asthma-patiëntje
(gez. v. pers. w.o. 2 kind.)
GEMEUB. of GED. GEM.
HUIS of WOONGED. voor
3-6 mnd. J. Stenekes, Van
Tuijl v. Serooskerkenweg
118, A'dam-Z., tel. 790070.

Permanent te huur gevr.
GARAGE omg. waterto-
ren. Br. nr. 6603 Z. Crt.

GARAGE te huur gevr.
omg. villapark door E,
Slaap, Julianaweg 8, tel.
2475.

Onderwijzeres vraagt
ONGBM. WOONRUIMTE
Br. mej. C. van den Haak;
p/a Koninginneweg 36.

Aangeb. ZIT-SLAAPK. m.
kookgel. v. werkend meisje
Billijk. Br. 6604 Z. Crt.

Grebber, stoffeerder
Haltestraat 4 achterom.
Telefoon 3740

OLIESTOOKKACHEL,
STAPELLEDIKANT,
l- en 2- pers. DIVANBED
met matras. Telef. 2760.

Te koop: 4 KAMERFLAT
Noordboulevard, ook gem
te huur;
Te koop: PERCEEL Vin-
kenstr. m. woningruil;
Nieuw geb. PERC. m. pre
mie v. ƒ 3500 en f 5000
Pr. geb. PERCEEL Zuid-
boulev., bev. 6 krs, keuk.
bijkeuk., 2 garages, c.v.
oliestook;
Pr. BUNGALOW, bev. 4
kmrs, keuk., douche, gar.,
direct te aanvaarden.
MAKELAAR W. P A A P
Hogeweg 17, tel. 2965.

Te huur gevr. v. perm.
door. moeder met 18 jr.
dochter ETAGE, (ge-
stof f.) bev. 3 kmrs, keuk.,
douche. Br. nr. 6605 Z.
Crt.

MEISJESKINDERFIETS-
JE plm. 7 jr te koop gevr.
Tevens te koop: COCKER-
SPANIEL, 7 mnd, tegen
vergoed.prijs. Van Brui-
nessen, Haarlemmerstr. 8.

E N G E L S
Conversatie, examenoplei-
ding door lerares M.O.
Inl. mej. J. W. v. Overklift
Zandvoortselaan 293,
telefoon 27577.

Aangeb.: prima HAARD
Jan Jaarsma nr. 13 en nou-
ten WINDSCHERM. Lijs-
terstraat 7, tel. 2383.

Wegens emigratie te koop
Sobelvee-BONTJAS;
3/4 BONTJAS en DIV.
ANDERE KLEDING;
Electr. Haw. GITAAR.
Haarlemmerstraat 11, tel.
2624.

Te koop l SINGER
TRAPNAAIMACHINE.
ƒ 40,—, Hulsmanstraat 1.

SPECIALE AANBIEDING
Blanke dressoirs ƒ 1^5,—
. Woningrinr. Heemeijer

-v. Ostadestr. 7a, tel. 3116

Goede HANDWAGEN te
koop. H. Dees, Marnix v.
St. Aldegondestraat 8.

Wie. brengt mij fle van
een ander geleende FIETS
met standaard terug?
Bea van Hamburg, Grote
Krocht 19, telefoon 2510.

Balletlessen

| EUGENIE
VLEUGELS

j Karel Doorman-
straat 4/7
Tel. 22Z5

G.o. H.M.W. BROMFIETS
te koop. Gr. Krocht 20b,
telefoon 2695.

Te koop: pr. jonge AIRE-
DALES TERRIËRS met
pr. stamb. Br. 6601 Z. Crt.

HUISH. HULP gevr. 2x
p.w. v. 9-12 u. Weidema,
Tjerk Hiddesstr. 4 flat 6.

Gevr. DIENSTMEISJE of
WERKSTER v. enige da-
gen p. week. Mevr. Groen,
Tjerk Hiddesstr. 8 flat 5.

Zandv. Mannenkoor
De repetities vangen aan

op maandag l sept.
om 8 uur in de Hannie
Schaftschool. Nieuwe le-
den hartelijk loelkom!

PIANIST(E) gevr. ter be-
geleidmg balletlessen. Ka-
rel Doormanstr 4 flat 7,

telefoon 2275.

WERKSTER GEVR. 3X
week van 9—5 u. f 10,—
per dag. Brederodestr. 25.

FLINKE W E R K S T E R
gevr., l ocht. p.w. Vinken-
straat 32, tel. 3726.

Rijks gedipl.

schoonheidsspecialiste
(manicure)
Behandeling volgens afspr.
Indien gewenst ook aan
huis. Telefoon 3658.

Gevr. W E R K S T E R of
MORGENMEISJE in kl.
gez. Br. J. J. de Wit, Bent-
veldsweg 3, tel.26728.

BEREIK
ZANDVOORTS
PUBLIEK
met advertenties
in de

ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg l, Telef. 2135

Zandv. Thermometerfabriek ,Precisiont
vraagt:

INTELLIGENTE JONGEN
plm. 15 jaar, om opgeleid te worden tot
THERMOMETER-GLASBLAZER.

Duur van de opleiding ca 3 jaar.
Aanmelden Smedestraat llb.

Het Parool vraagt

actieve bezorgers
Aanmelden: Zuster Dina Brondersstraat 3.

Op ons confectie-atelier te Zandvoort, Sandrina-
straat 4 kunnen wij plaatsen

ERVAREN MODINETTES
(machinestiksters)

AANKOMENDE MODINETTES
(machinestiksters)

OOK LEERLINGEN
kunnen worden aangenomen.

Ouders geven wij gaarne alle gewenste inlich-
tingen.

Aanmelden van 8-5 uur Sandrinastraat 4.

Nieuwe

SCHOENHANDEL

Vanaf l september

tot 6 uur geopend

N. Ph. O.
Concertgebouw Haarlem, donderdag 4 sept. - 8,15 uw

ZOMERCONCERTiü gg
Dirigent: HENRI ARENDS
Soliste: LAURA CORMONTE - sopraan

Programma:
Werken van Wagner, Verdi, Joh. Franco.

Entree ƒ 0,90 Kaartverkoop en plaats-
bespreken bij Concertbureau Alphenaar, Kruisweg 49,
Haarlem, tel. 10125. 's Maandags tot 13 uur gesloten.

8-daagse LUXE HOTELREIS
naar Salzburg en Salzkaramarpt

Prachtreis f 149,-
VERTREK ZONDAG 14 SEPTEMBER a.s.

13, 14, 15 sept. 3 dagen naar de wijnfeesten aan
de Rijn f 82,50

POOL'S TOURINGCARS
ADM. DE RUYTERWEG 17, AMSTERDAM
Telefoon 87340.

Autorijschool „Laurens"
leidt U op in zo vlug- mogelijke tijd. Les ƒ 6,- per uur.

Aanmelden: Zandvoortselaan 25
Telefoon 3556 ' ~



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS
ERRES
SCHAUBLORENZ
BLAÜPUNKT

WASMACHINES
STOFZXJIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN

J. KEUR
Electro-radio-technisch bureau
BURGEM.
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Grote keuze PHILIPS draagbare radio's - In onze nieuwe showroom tonen wij U het allernieuwste - Betaling desgewenst in overleg

lTHEATER „M ON O P OLE"
Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

Vanaf VRIJDAG 29 AUGUSTUS t.m. ZONDAG
31 AUGUSTUS om 7.00 en 9.15 uur
MAANDAG l SEPTEMBER, 8 uur, 4 dagen

Monpti
Romy Schneider, Horst Buchhols, Mara
Lane, Boy Gobert.

Een film over alles, wat de liefde zo mooi
maakt, innigheid, jalouzie, strijd en verzoening.
(In Agfacolor) Toegang 18 jaar

DINSDAG 2 en WOENSDAG 3 SEPTEMBER
8 uur

Strijd tegen de ver-
dovende middelen
(Interpol) met Victor Mature en Anita
Ekberg

Voor het eerst op het witte doek de ge-
heime onderwereld der narcotica Een enorm
spannende film, opgenomen in de stegen van
Londen, Napels, Lissabon, Athene en Rome.
In Cinemascope en prachtige kleuren. (18 jaar)

DONDERDAG 4 SEPTEMBER 8.00 uur

de 41ste
Isolda Iswitskaja, Oleg Strizjenow

Een Russische kleurenfilm waarover de gehele
wereldpers unaniem vol lof is over de bijzonder
tedere momenten. Toegang 14 jaar

Vanaf VRIJDAG 29 t.m. ZONDAG 31 AUG.
2.30 uur (alleen bij slecht weer)
De nieuwe Nederlandse jeugdfilm

De avonturen van
Dik Trom
Toegang alle leeftijden

Vanaf maandag
stelling.

l september één avondvoor-
Aanvang 8 uur

BALLET
BALLETLESSEN ZANDVOORT

Clubs voor volwassenen,
kinderen en kleuters

door

Kennemev Dans- en Balletstudio
o.l.v. G. en M. Tschernoff - J. L. Zielstra

Inlichtingen en aanmelding dinsdag a.s. van 2-3
en 7-8 uur in Z O M E R L U S T , Zandvoort of
Haarlem, Wagenweg 208, telefoon 18888.
Aanvang der lessen dinsdag IS september a.s.

Prospectus op aanvraag

DE VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLEM EN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

helpt U
ALS OVBRHEIDS1NSTBLLING

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die W niet

inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen, bij deelnemers (win-

keliers) aan het Kennemer Financlerings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

DONDERDAG 11 SEPTEMBER, om half acht
begint de nieuwe cursus voor het

Middenstands-
examen 1959

Deze zomer slaagden 73% van mijn leerlingen
in Zandvoort.
Lesgeld ƒ 10 p.m., inclusief het gebruik van de
boeken. Inlichtingen: donderdags van 7.30 tot
9 uur aan de Julianaschool, Brederodestraat 15.
N. J. TH. SCHMIDT, LERAAR M.O. Tel. 14506

Wilt u de taal van mijn land vlot leren
spreken en verstaan - vul dan deze bon in

Een Linguaphone-cursus leert u in enkele maanden

Frans spreken als een geboren Fransman!

Op de snelste en prettigste wijze: via de pick-up.

Elke 'dag een uurtje luisteren, rustig zittend in uw eigen

gemakkelijke stoel, is voldoende om u de taal van

uw keuze vlot te leren spreken en verstaan.

Linguaphone: een unieke methode. Wat is bijvoorbeeld de beste
manier om Frans te leren ? Eenvoudig: een jaar in Frankrijk
wonen • alleen met Fransen spreken. Dan leert u de levende
taal en de juiste uitspraak op de natuurlijke wijze: door
luisteren en naspreken. Maar een verblijf van een jaar in
Frankrijk kost u handen met geld... Linguaphone biedt u
dezelfde opleiding bij u thuis voor een fractie van dat bedrag t

lükheid naar moeilijkheid . . .
grammatikale kwesties worde»
spelenderwijs ingevoerd . . .
steeds sneller wordt het
spreektempo, steeds ingewik-
kelder de tekst. . . Maar voor
u maakt dat geen verschil: u
gaat geleidelijk mee. En na
enige maanden ontdekt u, dat
u met een buitenlander vlot
spreekt. Zonder hapering, met
de juiste woordkeus en zins-
bouw, met het juiste accent!

Op uw eigen pick-up of
gramofoon

Llnguaphone-platen kunt u op
elke goede pick-up of gramo-
foon spelen. Heeft u er geen ?
Dan kunt u op gemakkelijke
voorwaarden een pick-up of
gramofoon huren bt) het Lin-
guaphone-Instltuut. Ook bij het
aanschaffen van een pick-up of
gramofoon kan Linguaphone u
uitstekend van dienst zijn.

Gratis Correctie Service
Zonder kosten kan iedere cur-
sist deelnemen aan de Cor-
rectie Service. Dat is een nut-
tig hulpmiddel bij uw studie.

r ~w 1
Zend mij prospectus no. 106. Ik Interesseer mij voor een

l cursus in de ....M............................. taal. Ik heb een l
gramofoon / plck-up met 3/4 snelheden / geen van belde.*) •

Naam: Hr./Mw./MeJ.:—,

Adres: ...

Plaats:
*) Doorhalen wat niet van toepassing Is. 231

-J

Hoe Linguaphone werkt
U zet de eerste plaat op de
platenspeler. U neemt het Lln-
guaphone-boek ter hand. U ziet
een tekening en u ziet tekst.
Nu begint de leraar te spre-
ken. De tekeningen vertalen
de tekst en al gauw begrijpt u
wat er staat — en wat u hoort.
Dan gaat u naspreken. De Lin-
guaphone-platen zijn natuur-
lük door taalkundigen geraffi-
neerd in elkaar gezet: stap
voor stap leiden ze u van moci-

waardoor u tevens doorlopend
contact roet het Linguaphone
Instituut houdt.

Luister en overtuig u
In de gehoorzalen te Amster-
dam, Rotterdam, Den Haag,
Utrecht en Haarlem bent u
altijd welkom om kennis te
maken met uw leraren-op-de-
plaat. Luister op uw gemak
naar hen... kjjk de boeken
in... stel al uw vragen! IJ
blijft daarbij volkomen vrij.
De kosten van een cursus zijn

gering
En er zijn nu zeer aantrekke-
lijke regelingen mogelijk! Daar
is de mogelijkheid om de kos-
ten van uw studie te beperken
tot enkele dubbeltjes per dag
— nog minder als u met twee
of drie tegelijk studeert. En u
hebt de gelegenheid om het

gehele cursusmateriaal tegen
kleine maandelijkse termijnen
in eigendom te krijgen, nadat
u eerst een maand met de cur-
sus hebt gestudeerd. Voor
slechts

ƒ 9.— per maand
(minimum vier maanden)

hebt u reeds een cursus tot uw
beschikking.

Vul de bon in voor GRATIS
brochure l

Als u met vakantie over de
grens wilt.. . als u snel car-
riêre wilt maken . .. als u een
modern mens bent. . . dan
vult u nu de bon in. IJ ont-
vangt dan gratis de uitge-
breide brochure, die u alles
vertelt over Linguaphone en
de 22 talen die u zich via de
pick-up ot de gramofoon kunt
eigen maken.

IINGUAPHOIME
NU OOK IN HAARLEM

AMSTERDAM Hclligcweg 15-140 Tel. 31749-33720-45149 (020)
ROTTERDAM Gchoorzaal - Botersloot 46 - Tel. 120671(01800)
DEN HAAG Gehoorzaal - L. Voorhout 23n - Tel. 115162 (01700)
UTRECHT Gchoorzaal - Achter do Dom 10 • Tel. 24226 (030)
UAARLEM Gchoorzaal - Nieuwe Gracht 88 - Tel. 19410 (02500)

Cursussen in 22 talen
Engels, Frans, JJuits, Spaans, Italiaans,

Russisch, Nederlands, Pools, Zweeds,
Noors, Iers, Portugees, Fins, Tsjechisch,

Esperanto, Iraans (Perzisch), Chinees,
Hindoestani (Urdu}, Arabisch,

Nieuw-Bebreeuws, Nieuw-Grieks, IJslands.

Erkende
AUTORIJSCHOOL „ZANDVOORT"

Autorijles
Verhuur van Opeis Rekord
zonder chauffeur

THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

Vanaf heden begint de inschrijving der

C L U B L E S S E N
voor beginners en gevorderden.

Vraagt onze prospectus

Inschrijving en inlichtingen dagelijks

D A N S S C H O O L G E B R . V A N A K E
KLEINE HOUTWEG 11 HAARLEM - TELEFOON 14652

VRIJWILLIGE VEILING
Notaris J. J. Terpstra te
Haarlem veilt op donder-
dag 4 sept. a.s. nm. na 2
uur in het Notarishuis,
Bilderdijkstraat l, aldaar:
het grote herenhuis met
erf (eigen grond) bevatt.
20 kamers, bijz. geschikt
v. pensionbedrijf te Zand-
voort, Brederodestraat 44,
groot 2.93 are.
Huur ƒ 178,10 p. rrmd.,
jaarl. last. ƒ 181,05. Bez.
dinsd. en donderd. v. 2-4 u.
Aanv. bij bet. vóór of op
16 okt. 1958.
Ruime hyp. beschikbaar.
Inl. bij gen. notaris, Wil-
sonplein 15, tel. 02500-
10493.

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

6 kristallen glazen 7,50
Ovaal Frans

spiegeltje 2,50
Antieke mahonie

spiegel 9,75
Antieke mahonie

secretarie 80,-
Antieke stoel 115,-

Jeanne C. Doorman
,J2igen sfeer"

Kunst, antiek, curiosa
Kleine Houtstraat 113
Haarlem, telef. 11318

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

WIST U
dat 20% korting op alle
stoomgcederen perma-

n«nt wordt gegeven,
indien U deze brengt
en haalt in ons filiaal.
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEYSER
Telefoon 2653

HEEFT U IETS OP TE
RUIMEN?? Wti kopen alle
soorten meubelen en inboe-
dels. Overal te ontbieden.
F. Waterdrinker, telef. 2164

KISTEN voor 13 mud
kolen a ƒ 20 per stuk. Ook
kisten v. verhuizingen en
emigratie. Helgering Zand-
voortselaan 39, telef. 2937

Laat uw hond door een
erk. trimmer PLUKKEN
of SCHEREN. Spec. aan-
bev. door h.h. dierenartsen.
Ook aan huis te ontbieden.
G, WALMAN, KI. Hout-
straat 34, Haarlem, tele-
foon 02500-14303.

Geef uw
vrouw

'n TRAP
uit

't Wonder van Zandvoort
Houten trappen,

treden 2,25
Metalen trappen,

4 treden 39,50
Grote sortering borstel-
werk, deurmatjes, bala-
tum en China matten.
Swaluëstraat 9, tel. 2418

WEGENS VAKANTIE

van l tot 7 september

GESLOTEN
E. de Boer
Herenkleding en herenmode
KERKSTRAAT 20

Enorme
prijs-

APPELMOES
APPELMOES
AUGURKEN ZOETZUUR

GESNEDEN ZOETZUUR
Grote pot
M II blik
Azet fles
grote fles

DOPERWTEN
BESSENSAP
BESSENSAP CO-OP

GEBRADEN GEHAKT
Heerlijk, 4 ballen in blik
'FIJNE LUNCHWORST

Blik 340 gram 1.19
LEVERPASTEI Blik 200 gr.
.SAKSISCHE LEVERWORST

100 gram 31
PALINGWORST 100 gr.

CO-OP CHOCOLADEPASTA pot
CHOC. SINAASSTENGELS 200 gr.
SPECULAAS
uit eigen banketbakkerij 250 gr.

Plus uw dividend

Zandvoort, Grote Krocht 15

Elke LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150
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Redaktie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

ZAND V E CDU
voor ZANDVOORT, BENTVEtD en ABRDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135
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Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
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VOETBAL

3 x is geen scheepsrecht
In de derde voorronde verloren de Meeuwen van D.C.G.

De derde voorronde van de KNVB- bekerwedstrijden heeft Zandvoort-
meeuwen geen winst opgeleverd. Dat mag dan teleurstellend zijn,
een feit is het dat de ploeg — vooral in het laatste halfuur van de
tweede helft — hard gewerkt heeft en'in die periode zijn wil oplegde
aan een technisch sterkere tegen stander.

Aangezien Roodselaar nog gebles-
seerd was en Oosterbaan met de
nationale handbal-negen in het bui-
tenland vertoefde, had men de voor-
hoede enigszins gewijzigd en een
nieuwe (juniores) speler, v. d.
Steen, op de middenvoorplaats ge-
zet. Het is prettig voor Zandvoort-
meeuwen te weten dat zij kan be-
schikken over een jonge en ijverige
reservespeler, want v. d. Steen
„deed het" lang niet slecht, of-
schoon zijn opstelling in dit elftal
uiteraard een lichte verwaring in
de voorhoede had teweeg gebracht.

De combinaties vlotten — en dat
was zeker voor de rust het geval —
lang niet zo best als in voorgaande
wedstrijden.

Zandvoortmeeuwen nam, nadat
DCG had afgetrapt, direct het spel
over en een snelle rush van Halder-
man bracht de bal feilloos voor de
doelnjpnd der Amsterdammers,
waar keeper Heeres (betrouwbaar)
het terrein zuiverde. Even later
schoot de linksbinnen van D.C.G.,
De Groot, na ietwat aarzelend in-
grijpen van de achterhoede, in het
zijnet. Dat waren zo de eerste
wederzijdse terreinverkenningen. C.
Stokman, die weer op z'n oude ver-
trouwde rechtshalfplaats was opge-
steld, omdat A Koning niet beschik-
baar was, zette zijn voorhoede k^er
op keer aan het werk. Verdedigend
was hij ook zeer goed. Intussen
waren de passes, die v. d. Steen uit-
deelde aan zijn binnenspelers. niet
op maat en dat gaf een vertraging
in de afwerking der aanvallen, van
deze anders zo snelle aanvalslitüe.
Misschien was het ook wel de '.er»i-
peratuur, die bijzonder ( drukkend
was, die een goede spelbntplooiing
in de weg stond, maar soms leek
't wel of niets lukte. Keeper Ter
Wolbeek (het eerste kwartier met
handschoenen!?) maakte — in te-
genstelling tot zijn vorige wed-
strijden — geen veilige indruk en
eenmaal liet hij de bal over z'n
handen langs de paal glippen, ge-
lukkig voor Zandvoortmeeuwen aan
de buitenkant! De door Holla ge-
nomen corner werd door De Groot
naast geschoten.

Ondanks de broeiende hitce werd
het spel vuriger en hier en daar
werden boze woorden gewisseld.
Scheidsrechter Hofstra had al eens
een incidentje tussen Jan Zwemiier
en rechtsbuiten Moes in de kiem ge-
smoord, toen hij de laatste een
stevige reprimande gaf.
minuten later maakte li.iksbuiteii
Holla het al te bont: hij trapte G.
Kerkman, die weer sen prachtige
partij speelde, in de maagstreek.
Dit was de heer Hofstra te erg en
hij zond Holla naar het klcedlokaal.
Jammer, dat zulke trieste dingen
moeten gebeuren op sportvelden.

Na de rust kwam Zandvoort-
meeuwen er hoe langer hoe beter in
en dat was geen wonder, want op
de duur moest het numerieke over-
wicht (D.C.G. keerde uiteraard
terug met 10 man) gaan doorwer-
ken. Jan Visser en Heine schoten
veel meer dan voor de rust het ge-
val was geweest en verschillende
malen moest keeper Heeres tonen
wat hij waard was. Dat was niet
weinig! Wij durven beweren dat
deze uitstekende doelman het laat-
ste halfuur van de strijd een Zana-
voortse overwinning heeft voorko-
men. Castein op de rechtsbuiten-
plaats kreeg ook al de smaak te
pakken; diverse keren liet hij
Brandjes z'n hielen zien en deze
linksback moest meermalen geassi-
steerd worden door zijn collega op
rechts, De Lange. V. d. Steen was
linksbuiten gaan spelen, Halderman
linksbinnen en Heine middenvoor.
Zandvoortmeeuwen drong op en dat
werd twintig minuten voor het
einde afgestraft door middenvoor

H. Poots overleden
Zondagavond is in het Huis in de
Duinen de heer H. Poots overleden.
De heer Poots was in de badplaats
een bekende figuur. Hij was in
Zandvoort lange tijd als onderwij-
zer werkzaam en vervulde in tal-
rijke verenigingen een functie als
bestuurslid. Hij was o.m. penning-
meester van de afdeling Zandvoort
van de P. v. d. A.

Otto, die goed doorliep op een pass
van rechts. Hij omspeelde de gehele
Zandvoortse achterhoede en doel-
puntte onhoudbaar. O —1.

Zandvoortmeeuwen liet het er
niet bij zitten. Bud Water (hnks-
half) kogelde eenmaal tegen de lat,
gevolgd door Halderman, die zijn
meesterlijk schot tot corner zag
verwerkt. V. d. Steen nam trouwens
in deze spannende en opwindende
periode driemaal een corner. Zand-
voortmeeuwen bleef de toon aan-
geven. Het was Jan Visser, die met
een „taktische ingooi" naar Castein,
de grondslag legde voor de ge'ijk
maker. Castein ving de bal op en
ging er onmiddellijk vandooi. Als
een schim flitste hij langs de ont-
hutste Brandjes en legde Heine als
't ware de bal op de schoen in het
doelgebied. Heine maakte geen fout

en de stand was gelijk. Scheids-
rechter Hofstra moest weer even
een ruzietje tussen Castien en
Brandjes beslechten, maar gelukkig
beheersten beide spelers zich in het
verdere verloop van deae ontnioe-
ting, die in deze fase ouiteugewoon
aantrekkelijk was. Na ien uitste-
kend door v. d. Steen voor doel ge-
plaatste corner, kopte Heine in,
keeper Heeres sloeg de bal voor de
voeten van Castien, die ineens in
schoot, maar aan de verkeerde kant
van de paal! Weer een corner, na
van Bank Castien; Halderman
kopte rakelings over de lat!

En met Zandvoortmeeuwen in de
aanval, onstuimig en nagenoeg on-
stuitbaar, braken de laatste mimi-
ten aan. En twee, ogenschijnlijk on-
schuldige acties van de viermans-
voorhoede van D.C.G. brachten de
volle winst bij de Amsterdammers.
De eerste keer was het recht"buiten
Moes, die langt' de ve-opgedrongen
J. Zwemmer schoof en de bal ach-
ter Ter Wolbeek plaatste. En twee
minuten later was het hetzelfde
spelletje op links, waar De Groot
op z'n eentje naar het Zandvoortse
doel rende. Toen was er met een
stand van l—3 geen aardigheid
meer aan voor de Meeuwen, die
het hoofd bogen in de loom niakeri-
de temperatuur. ,Maar wij blijven
met belangstelling uitzien naar d<?
verrichtingen in de komende com-
petitie!

H. W.

Motoren vlogen oveir circuit
tijdens internationale wedstrijden van j.l. zondag

Het circuitseizoen van de badpl aats is j.l. zondag geëindigd met
geslaagde internationale motorwed strijden, die werden bijgewoond
door circa 25.000 personen. De weersomstandigheden — er stond
nagenoeg geen wind — waren van dien aard, dat enkele records op de
renbaan werden verbeterd; sommige motoren bereikten voor de eerste
keer in het tienjarig bestaan van het circuit snelheden van meer
dan 140 km per uur.

De eerste wedstrijd, die van de
125 cc klasse, bracht al direct de
nodige spanning. Vooral door de
deelname van de 19-jarige Engelse
rijder Mike Hailwood.

De Saarlandse coureur Scheid-
hauer was echter in deze ontmoe-
ting iets sneller dan Hailwood,
waardoor de laatste op de tweede
plaats terecht kwam. Hij werd ge-
volgd door de Zwitser Spinnler, die
in de laatste ronde door pech uit-
viel en zijn derde plaats moest
prijsgeven. Boeiend was de strijd
tussen de Duitser Kronmüller en de
Engelsman Wheeler om de 4e en oe
plaats.

Het ging bijzonder snel en het
bestaande baanrecord werd dan ook
door Scheidhauer met glans gebro-
ken. Hij bracht 't van 2.02.3 (Deg-
ner, Dld) op 2.00.7, hetgeen op een
gemiddelde snelheid van 125.059 km
neerkomt.

De Nederlanders speelden in dit
internationale gezelschap een be-
seheiden rol. J. Stoltenkamp bezette
in deze ontmoeting de laatste plaats.

De uitslag was: 1. Scheidhauer,
Duitsland, 24 min. 33.6 (121.282
km); 2. Hailwood, Eng.; 3. Wheeler,
Eng.; 4. Kronmüller, Dld.; 5.
Nicklasson, Zweden, op een ronde;
6. Webster, Eng. en 7. J. Stolten-
kamp, Nederland.

350 cc

In deze klasse kwam een dor solo-
kampioenen van Duitsland, Dietcr
Falk, uit. Hij kwam — voor <Jo
eerste maal op het circuit — zag en
overwon de overige mededinger.?,
o.a. Mike Hailwood (Eng.), Horst
Kassner (Dld.) en Günther Beer
(Dld.). Hailwood en Kassner gaven
elkaar geen duimbreed toe, totdat
de Engelsman na de tiende ronde
door pech met zijn machine achter
de pits verdween en de strijd moest
opgeven. Beer, die iets was afge-
vallen, kwam daardoor op de derde
plaats terecht. Cas Zware was de
snelste Nederlander.

De uitslag luidt: 1. Falk, Dld.,
28.58.3 (gem. 130.250 km); 2. Kass-
ner, Dld.; 3. Beer, Dld.; 4. Wheeler,
Eng.; 5. Lohman, Dld. 6. Schneider,
Dld.; 7. Lutterberger, Dld., op een
ronde; 8. Heiss, Dld.; 9. Cas Zwart,
Nederland.

De snelste ronde was voor Falk
in l min.
132.062 km.

54.3, gem. snelheid

35O cc
23 rijders verschenen in deze

klasse aan de start en wederom
was Mike Hailwood, die tijdens de

training de beste tijd had gemaakt,
favoriet. Hij had echter bui'-.en de
waard, in dit geval de Nieuw-Zce-
lander Hempleman, gerekend.
Twaalf ronde lang vochten deze
twee renners om de eerste plaats.
Mike moest in de twaalfde ronde
wegens motorpech opgeven. Hem-
pleman kwam hierdoor onbedreig-J
als eerste door de finish.

.Een felle strijd had ook plaats orn
de derde en vierde plaats tussen
Jack AJiearn en de Engelsman Fer-
brache. De Australiër Ahearn wist
het duel te winnen. De Pool Ed-
ward Truszynski reed in de zevende
ronde in de beruchte bocht voor de
Hunzerug met grote snelheid in het
«and. Hij werd een flink eind in de
lucht geslingerd, maar zijn onge-
wilde luchtreis liep wonderlijk goed
af.

De uitslag luidt: 1. Hempleman,
Nw. Zeeland, 34.14.8 (132.236 km);
2. Ahearn, Australië; 3. Ferbrache,
Engeland; 4. Mc. Cutcheon, Nw.
Zeeland 5. Richter, Oostenrijk; 6.
Matthews, Ierland; 7. Thomson,
Australië; 8. Bogeardt, België, op
een ronde; 9. Anderson, Zweden; 10.
Spinnler, Zwitserland; 11. Klager,
Dld.; 12. T. van Son, Nederland.

De snelste ronde was voor Hail-
wood in l min. 51 sec., gem. snel-
heid 135. 989 km.

500 cc
Voor de halve liter klasse gingen

de motorliefhebbers eens extra over-
eind zitten, maar zoals het meer
gaat als men grote verwachtingen
koestert, de verrassing bleef uit. De
Duitser Hiller nam de kop, reed
zeer snel en sloeg alle baanrecords.
Hij kwam als eerste boven de 140
km en werd winnaar van de rit.
Verder is er over deze strijd over
20 ronden 'niets bijzonders te ver-
tellen.

De uitslag luidt: 1. Hiller, Dld.,
36.56.6 (136.198 km) 2. Hempleman,
Nw. Zeeland; 3. Ferbrache, Eng.;
4. Ahearn, Australië; 5. Matthews,
Ierland, op een ronde; Carlson,
Zweden; Thomson, Australië en
Kees Koster, Nederland.

De zijspanraces over twee man-
ches van acht ronden waren wél
boeiend en brachten de nodige span-
nirg. In het eerste gedeelte streden
drie Zwitsers ronden lang om de
eerste plaats, die tenslotte door Ca-
mathias werd ingenomen. In „ de
tweede manche was het wederom
Camathias, favoriet voor 't wereld-
kampioenschap, die vanaf het begin
de leiding wist te nemen. Tot ver-
bazing van de toeschouwera stopte
hij na een ronde achter het tijd-
waarnemershuisje en gaf om on-

Kapel, wilde klanken en drums
besloten zomerseizoen 1958

De Zandvoortse Muziekkapel concerteerde — op uitnodiging van de
Oranjevereniging — zaterdagavond j.l. op het Raadhuisplein ter ere
van de verjaardag van H.K.H, prinses Wilhelmina. Het werd te-
vens een slotconcert om het seizoen 1958 uit te blazen. De belangstel-
ling voor dit evenement was zeer groot. Het was een gecombineerde
uitvoering van kapel en drumband, welke laatste onder leiding van
mej. Rudolphsen, na de pauze een uitstekende taptoe gaf. Kapel (o.l.v.
de heer Wildschut) en drumband brachten een harmonisch samenspel
tot stand, waarvoor beide gezelschappen een enthousiast applaus van
het talrijke publiek ontvingen.

Tegen het aanvangsuur hadden
zich zeker enkele honderden belang-
stellenden, o.w. — zoals gebruike-
lijk — vele jonge muziekliefhebbers
en liefhebsters op 't plein verzameld.
Of ging de liefde niet in de eerste
plaats naar de muziek uit !? De
Muziekkapel blies voor de pauze
een gevarieerd programma aan el-
kaar van pittige marsen, „mee-
slepende" walsen en fragmenten uit
ouvertures. Tussen dit alles door
klonk ook de vreugde over de
„terugkomst van Oom Piet uit
Amerika" en een potpourri volsjens
het recept van de Amsterdamse
Politiekapel!

En toen kwam de pauze Ds.
J. v. d. Mije, die de avon.-j geopend
had met een kort woord van wei-
kom aan iedereen die bij dezs uit-
voering betrokken was, kondigde
vervolgens het optreden aan van
„The Players", een gezelschap van
Hollandse „halbstarken", die een
verschrikkelijk hoop lawaai maak-
ten, zeer ten pleziere van de"aan-
wezige nozems in hun Sing-Sing
hemden! Dit behoorlijk geluid ge-
vende bandje, dat onder leiding van
Maarten Boonzaaier een dozijn
„world famous swing numbers" ten
beste gaf, ontplooide een energie,
waar men — gezien de temperatuur
— wel bewondering voor hebben
moest. Iedereen was tevreden, of-
schoon de conservatieven onder de
luisteraars hoofdschuddend weg
schuifelden. Het ensemble, dat het
Muzenplein in opspraak brach',
groepeerde zich hoofdzakelijk rond
de saxofonist (tevens klarinettist),
die over een prijzenswaardige hoo-
veelheid lucht scheen te beschikken.
Ons kwam onwillekeurig het op-
treden van Lionel Hampton in de
gedachte, toen men deze wilciebras
smekend verzocht: „Harder, L/io-
nel harder !" Wel, deze
Players deden het ongevraagd. En
de nozems, al dan niet in gezelschap
van naald-gehakte meisjes, krijsten
en floten hun instemming met wilde
armgebaren uit. Het was oorvsr-

Corodex toernooi
In het kader van het Corodex toer-
nooi dat verleden week is begonnen,
werden j.l. zaterdag twee voetbal-
wedstrijden gespeeld op het Z.R.B.-
terrein aan de Kennemerweg. De
voetballers van de Colpittfabriek
verloren van de bouwvakmensen
met 4—8 en de P.T.T. werd door de
Corodex verslagen met 2—6.

Chocolade uit tent
In de nacht van zondag op maan-
dag is ingebroken in een consump-
tietent op het zuidelijk strandge-
deelte. De ongewenste bezoekers
sloegen een ruitje in en wisten
daarna een deur te forceren. Choco-
lade en andere versnaperingen wor-
den vermist.

Kind liep tegen auto
Vrijdagochten is een driejarig

Duits jongetje in de Brederode-
straat tegen een passerende auto
opgelopen, 't Kind brak zijn linker-
bovendijbeen en liep ernstige hoofd-
wonden op. Per ziekenauto is lier
slachtoffertje naar het St. Elisabech
Gasthuis in Haarlem overgebracht.

bekende redenen de strijd op. De
circuitbezoekers aanschouwden hier-
na 'n duel tussen de Zwitsers Strub
en Scheidegger. Ook de rijders Fath
en Neussner lieten een prachtige
race zien. Strub werd tenslotte met
ere winnaar.

De uitslag luidt: 1. Strub, Zwit-
serland, 29 pnt.; 2. Scheidegger,
Zwitserland, 27 pnt.; 3. Fath, Duits-
land, 24 pnt. en 4. H. van der Wal,
21 pnt.

De snelste ronde was in de eerste
manche voor Camathias met 2 min.
2.4 sec. (gem. snelheid 123.323 km)
en in de tweede manche voor Schei-
degger in 2.00.9 (gem. snelheid
124.853 km). J. G. B.

dovend en al bij al ecu Uuikbare
energie spuiing voor beide partijen.

Dit deel van het programma vol-
trok zich onder auspiciën van Tou-
ring Zandvoort. Alhoewel niemand
deze jongelui au serieux suA hebben
genomen — daarvoor was de entou-
rage en de opstelling te rommelig
— hadden zij o.i. een minimum aan
stijlgevoel in acht kunnen nemen.
Zij hadden een andere ..conferen-
cier" moeten kiezen, warib de jonge-
man, die de nummers aankondigde,
bracht er niet veel van terecht. Zijn
uitspraak — gewild of ongewild -
was beneden peil.

Zoals gezegd werd de avond be-
sloten met een taptoe van Muziek-
kapel en jonge drumband. Dit op-
treden maakte indruk, want de a.1-
wisseling van marsen, psalmen en
stoer tromgeroffel klonk zeei- goed.

Het slot, een couplet van het
Wilhelmus, waarbij de trommels de
laatste maten begeleidden mat een
aanzwellende roffel, was zonder
meer groots. Daarna marcheerde ae
drumband met vliegende vaandels
en slaande trom af!

Een goed besluit van een druk
seizoen.

Val op bassinrand
Bij het duiken van de springplank"
in het Richebad is maandagavond
een 14-jarige jongen op de rand van
het bassin terecht gekomen. Tijdens
zijn sprong probeerde hij uit te
wijken voor een kind dat plotseling
onder te plank te voorschijn kwam;
een manoeuvre die echter mislukte.
Bij zijn val liep de jongen een oog-
wonde en een gekneusde rib op.

Na in het Grote Gasthuis in
Haarlem te zijn verbonden kon hij
naar zijn ouderlijk huis terugkeren.

Daar kunt u heen
Monopole

Dinsdag 2 en woensdag 3 septem-
ber, 8 uur: film „Strijd tegen de
verdovende middelen".
Donderdag 4 september, 8.00 uur:
film „de 41ste".

*
Hotel Bouwes

Dagelijks 8 uur: het Italiaanse or-
kest Stelio.
Zondags matinee.

*
Stadsschouwburg, Haarlem

Zaterdag 6 en zondag 7 september,
8 uur: Het Zuidelijk Toneelensem-
ble „Meneer Perrichon gaat op reis"

*
Concertgebouw, Haarlem

Donderdag Jt sept. - 8,15 uur:
Zomerconcert door Noordhollands
Philh. Orkest.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhulspleln.
2345 Gemeente Secretarie
2069 Begrafenis- en crematie-onder-

neming J. de Goode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Tiiorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3346 Hoboplex, Stationsplein 13-15,
Hout, board, triplex

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
•bacbs Drukkerij, Achterweg 1.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Spreekuur Burgemeester van
Zandvoort
De Burgemeester van Zandvoort zal
op woensdag 3 september 1958 -geen
spreekuur houden.



Heden Ring van ons heen,
mijn lieve man en onze zorg-
zame vader, behuwd- en
grootvader

HENDRIK POOTS
op de leeftijd van 74 jaar.

B. A. C. Poots-van Popta
Amsterdam:

H. Poots
W. Poots-Voorthuizen

Oude Tonge:
M. E. Los-Poots
C. Los

Zandvoort:
C. A. Castien-Poots
M. J. F. Castien

Aalsmeer:
J. Poots
J. Poots-Brouwer

Zandvoort:
G. Poots
A. Poots-de Groot
F. Poots
A. J. R. Poots-Hogen

Esch
en kleinkinderen

Zandvoort, 31 augustus 1958
Huis in de Duinen
Herman Heijermansweg l
De teraardebestelling zal
plaatsvinden op donderdag 4
september om 2.30 uur op de
Alg. Begraafplaats te Zand-
voort.
Liever geen bezoek.

Voor elk interieur 'n passende

Verlichting
met 'n schemerlamp, wand-
lamp of lampekap van

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

Wij gaan met

V A K A N T I E
van 7 tot 17 sept. a.s.
Komt u nog even vóór a.s.
zondag om wat gezellige

GRAMOFOONPLATEN?

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

zaterdag 6 en zondag- 7 sept.
8 uur: Het Zuidelijk Toneel-
ensemble

„Meneer Perrichon
gaat op reis"

SEIZOEN 1958-1959
Abonnementsserie toneel.
Serie van 6 voorstellingen door
de eerste Ned. gezelschappen.
Belangrijke reductie en s'echts
éénmaal plaatsbespreken.

Abonnementsserie Ballet.
Serie van 3 voorstelingen door
het „Ned. Ballet" o.l.v. Sonia
Gaskell. Belangrijke reductie en
slechts éénmaal plaatsbesprckcn.

CouponboeJcjes
Boekjes voor 6 coupons geldig
voor de meeste voorstellingen,
met reductie en recht van voor-
bespreken. Dagelijks aan de
kassa of indien gesloten, op het
kantoor verkrijgbaar van 10—15
uur. Na 15 oktober worden al-
leen boekjes verstrekt op ver-
toon van oude omslag.
Prospectussen worden op aau-
vraag toegezonden en zijn dage-
lijks verkrijgbaar aan de kassa
of op het kantoor.

Op ons confectie-atelier te Zandvoort, Sandrina-
straat 4 kunnen wij plaatsen
ERVAREN MODINETTES

(machinestiksters)
AANKOMENDE MODINETTES

( machinestiksters)

OOK LEERLINGEN
kunnen worden aangenomen.
Ouders geven wij gaarne alle gewenste inlich-
tingen.

Aanmelden van 8-5 uur Sandrinastraat 4.

Maak van Uw tijdschriften een
waardevol boek! Laat ze daar-

om bij ons inbinden.

GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg l Telefoon 2135

die mij helpt om de eindjes aan elkaar te knopen

Elke week belangrijke voordelen en toch nog 10% korting. Dat

gaat tellen in een gezin! Vergeet ook niet het Snoepje van de Week,

voor slechts 10 cent bij elke aankoop van f 5.- De Gruyter-artikelen.

voordeel
tot en met
9 sept. '58

tot en met
9 sept. '58

elk tweede pakje f hee
cent goedkoper

ook doosjes theezakjes

een pak groenlesoep en
een pak bouilionblokjes

samen
55
cent

10% KORTING DOOR
eigen importen

eigen expeditie
eigen fabrieken

eigen winkels

580903

O
Drogisterij BLAAUBOER
Haltestraat 46, telef. 2392

Wegens vakantie
GESLOTEN vanaf

maandag 8 september
t/m vrijdag 12 sept.

Te koop: SINGBR TRAP-
NAAIMACHINE en

STOFZUIGER. Kostver-
lorenstraat 28, 7.30—8 uur
's avonds.

-*

Bestel nu uw wintervoor-
raad 1ste soort

Duineardappelen
ƒ 20,— per hectoliter.

tel. na 6 uur 02520—6084.

Te koop gevr. HUIS TE
ZANDVOORT met vrije
vestiging v. 4 pers. Br.
6701 Z. Crt.

WONXNGRUIL ~~*
Amsterdam-Zandvoort

$ et. Oud-Zuid, 4 kamers,
keuk., zolder, ƒ 42,— p.m.
voor huis te Zandvoort.
Hoge huur geen bezw. Br.
6702 Z. Crt.

Te koop 2-pers. old finish
LEDIKANT (Toog-mo-
del); 2 NACHTKASTJES;
prima spiraal niet 2-pers.
'binnenverende MATRAS
(ook afzonderlijk). Totaal
f 150.—. Vos, Gr. Krocht
32, na 8 uur.

FLINK DAGMEISJE
gevr. Mevr. Al, Vinken-
straat 11.

Wegens vertrek naar bui-
tenland te koop: 5 solide
EETK. STOELEN, z.g.a.
nieuw, apart model. P. Lef-
fertsstraat 35, tel. 3767.

„VELIE" GASHAARD
aangeb. Dr. Gerkestr. 141.
Tel. 2888.

SPECIALE AANBIEDING
blanke dressoirs ƒ 145,—
Woninginrichting, v. Osta-
destraat 7a, telef. 3116,
Zandvoort.

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen. Tot
1.30 uur geopend. Zee-
straat 62, tel. 2263.

BALLET-
LESSEN

KLEUTER-
KINDER-
en
DAMES-
KLASSEN

EUGENIE
VLEUGELS

Karel Doorman-
straat 4/7
Tel. 2275

Rijks gedipl.

schoonheidsspecialiste
(manicure)
Behandeling volgens afspr.
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EERSTE WERKVERGADERING VAN

De Dames en de Heren
Confessionele partijen willen een derde wethouder

Dinsdagavond j.l. kwam de nieuwe
onder voorzitterschap van mr. H.
tot de „orde van de avond" over te
van trouw en de eed (verklaring
leggen.
Voor de dames A. Mol-v. Bellen en
De publieke belangstelling was vrij
eerste vergadering van een nieuwe

G. Tates achter college-tafel

Bij het agendapunt „benoeming
van twee wethouders bepleitte de
heer LINDEMAN de wenselijkheid
van een derde wethouder. Sprek2i-
betoogde dat Zandvooi't ia een situ-
atie verkeert, waarin een derde
wethouder noodzakelijk mag wor-
den genoemd. In 1953 is deze kwa.s-
tie ook al ter sprake geweest en
door diverse leden naar voren ge-
bracht. In verband met de bijzoii-
dere positie, die Zandvoort als
wederopbouwplaats inneemt, achtte
spreker het verantwoord dat een
derde, wethouder aan het College
zou worden toegevoegd. Hij voerde
hierbij aan dat met de beduidende
bevolkingsaanwas (sedert 1953
ruim 3000) en de grote investe-
ringen, welke de gemeente doet in

Stem in de „vissenkom"

diverse belangrijke objecten, Zand-
voort hoger geclassificeerd dient te
worden. Voor deze stelling hebben
de tot oordelen bevoegde uverheids-
instanties ook wel begrip, aldus
spreker. Bovendien heeft de burge-
mcester al eerder te kennen geg«-
ven dat hij de benoeming van een
derde wethouder zou toejuichen,
omdat hij eigenlijk te veel werk
heeft. Een efficiënter taakverdeling
in het College zou hem welkom
zijn. Spreker vond het ook spijtig
te moeten constateren dat — al.->
het gevoerde vooroverleg bewaar-
heid wordt — er twee linkse wét-
houders zullen worden gekozen. Dit
zou een bezwaar zijn voor de chris-
telijke partijen, welke alle tezamen
ruim 2100 kiezers achter zien kre-
gen bij de jongste gemeenteraa<is-
verkiezingen. Ook uit dit oogpunt,
zou een derde wethouder hdt oven-
wicht kunnen herstellen.

De heer KERKMAN zei dat de
hogere classificatie, die de neer
Lindeman als argument had gehan-
teerd, op zichzelf geen motief is
om een derde wethouder noodaikc-
lijk te achten. Spreker achtte het
argument dat de twee wethouders,
die straks gekozen zullen worden
beiden links georiënteerd zijn, niet
gelukkig, want — zo zei hij — xo-
wel in P. v. d. A. als in de V.V.D.
hebben mensen zitting van christo-
lijke huize.

Hij vond trouwens het voorbtdl
van de heer Lindeman van zo m-
grijpende aard, dat hij fractie'Jver-
leg noodzakelijk achtte. Zo nodig
zou deze vergadering dan gesehorst
moeten worden

De heer TATES kon zich goed
voorstellen dat de heer LINDE-
MAN een pleidooi voerde voor een
wethouder uit de confessionele
groeperingen. Deze kwestie is in
1953 inderdaad besproken en zij
werd toen met 8—7 verworpen. De
V.V.D. — aldus de heer Tates —
nam toen het standpunt in cla.1 de
K.V.P. (in 1953 de op ö>'.?i na groot-
ste partij) een plaats in net College
van B. en W. toekwam. Om die re-
den heeft de fractie van de V.V.n.
het desbetreffende voorstel ook ge-
steund.-Ditmaal was de uitslag van
de verkiezingen echter anders. De
K.V.P. verloor een zetel

Spreker vond het jammer dat de
heer Lindeman het christelijk ele-
ment naar voren had gebracht. Hij
nam echter aan dat de vorige spre-
ker het niet kwaad bedoeld had,
maar hij wilde toch nog opmerken

Zandvoortse gemeenteraad bijeen
M. van Fenema, die — alvorens
gaan — alle leden de eed (belofte)
en belofte) van zuivering liet af-

C. Stemler-Tjaden stonden bloemen,
groot, zoals gebruikelijk bij een
gemeenteraad.

dat ook de z.g. linkse ieden de ocd
afleggen om de belangen van Zand-
voort naar beste weten te dienen.
Spreker kon zich derhalvo niet zon-
der meer verenigen me», het vour-
stel van de heer Lindeman. Hij
voelde evenwel — evenals de hec>r
Kerkman — voor een nader fractie-
overleg.

De heer KONING vroeg zich af
of er wel een derde werhoude. no-
dig was. Spreker zei dat indertijd
in een Zuidhollandse gemeente een
soortgelijk voorstel, gevolgd door
een besluit door Ged. Staten was
afgewezen, omdat de gemeente te
klein was. Laat eerst de twee wét-
houders, die wij straks gaan be-
noemen, aldus de heec Koning,
tonen wat ze wel en wat ze niet
kunnen!

De heer GOSEN voerde eveneens
de enorme investeringen en de
groei der gemeente aan en het vele
werk, dat de burgemeester heeft.
Hij achtte het niet juist, dat, de
confessionele partijen — indien
twee wethouders worden gekozon
— geen stem in het kapittel zu'len
hebben. Hij steunde het voorstel-
Lmdeman.

VOORZITTER wuifde het be-
zwaar van zijn vele werk beschci-
den-weg. „Er is mij voor Zandvoo'rt
nooit iets te veel!" zei hij. Hij zou
het echter aangenaam vinden wan-
neer er een betere verdeling der
werkzaamheden in het College zou
kunnen worden tot stand gebracht.
En daarom zou hij het toejuichen
wanneer een derde wethouder aan
het College zou worden toegevoegd.
Hij deed een suggestie deze kwestie
niet te forceren, maar nader over-
leg te plegen in de verschillende
fracties. Een College-uitbreiding
zou ook tot^ gevolg hebben een in-
stelling van' een extra commissie
van bijstand, hetgeen het contact
tussen Raad en College zou bevot-
deren.

De heer LINDEMAN consta-
teerde dat de heren Kerkman en
Tates zich hadden gestoten aan zijn
woorden over het christelijk ele-

ment. Het was duidelijk, zo zei
spreker dat hij daarmee bedoeld
had: de confessionele partijen. Als
het zo is dat Zandvoort een goede
kans maakt geclassificeerd te wor-
den als gemeente van 18.000—
24.000 inwoners, dan moeten wij al
een derde wethouder hebben! aldus
spreker. Hij citeerde tenslotte een
deel van de notulen van de gemeen-
teraadsvergadering van 22 septem-
ber 1953, waarin de heer TATES
op zakelijke gronden pleitte voor
een derde wethouder. De heer Ta<-es
heeft toen reeds de vermeerdering
van werkzaamheden in het College
en een evt. hogere classificatie van
Zandvoort als argumenten naar
voren gebracht en het toenmalige
voorstel Slegers gesteund. Hij deed
dit echter niet, zoals hij nu laat
voorkomen, aldus de heer Linde-
man, omdat hij van mening was
dat de K.V.P. (in 1953) gepasseerd
was.

De heer Tates antwoordde dat de
heer Lindeman heel goed weet dat
in 1953 een College was samen-
gesteld, waarbij de K.V.P., V.V.D.
en Alg. Zandv. Belang buiten de
besprekingen waren gehouden.
Toen kwam de wenselijkheid naar
voren een derde wethouder te be-
noemen.

VOORZITTER zag nier veel heil
in een min of meer overhaast frac-
tieoverleg na evt. schorsing van de
vergadering. Evenmin achtte hij
het raadzaam thans reeds het voor-
stel LINDEMAN-GOSEN (3de
wethouder) in stemming te bren-
gen. Hij adviseerde de Raad deze
kwestie rustig te bespreken in r>
fracties en in de eer.-3'.komcnoe
raadsvergadering te behandelen.'

De heer LINDEMAN zei dat hij
het laatste prefereerde.

Toen kwam de wethouders-ver-
kiezing aan de orde.

In de vakature-Kerkman werd de
heer A. KERKMAN herkozen. Hij
verwierf 11 stemmen, de heer J. W.
Gosen 4.

In de vakature-W. v. d. Werff
werd de heer G. Tates benoemd (11
stemmen); de heer Gosen kreeg
ook hier 4 stemmen.

Hierna gaf de voorzitter „ge-
legenheid tot feliciteren", waar de
leden zonder uitzondering enthousi-
siast gebruik van maakten!

De burgemeester constateerde tot
z'n genoegen dat het College dus
weer compleet was.

Vervolgens sprak hij de zojuist
geïnstalleerde Raad toe.

ôpe& open daten
Toen de nu. „oude raad" vijf jaar
geleden voor de eerste maal bij-
eenkwam, schreef een medewerker
van ons blad in een kant-notitie:
,.De wethoudersverkiezing in Zand-
voort heeft heel wat voelen in de
aarc'e gehad". Deze opmerking
Kwam ons in de gedachte bij de
wethoudersbenoeming die tijdens
de eerste vergadering van de nieu-
we raad j.l. dinsdag plaats vond.

Hetgeen vijf jaar geleden de
aarde onder de voeten van de
laadsleden omploegde, werd tiians
sonder stormachtige en boze debat-
len behandeld. Zandvoort kreeg zijn
beide wethouders zonder de onver-
ôraagzame toon die de benoeming
van deze functionarissen vijf laar
yeleden een bittere nasmaak gaf.
De situatie was nu ook wel eiiigj-
zins anders vergeleken bij die van
l'J53. Met de kleinst mogelijke
meerderheid werden de beide wet-
liouders toen gekozen, thans werd
een royale meerderheid verkregen
door de samenwerking van de twee
grootste fracties in de nieuwe raad,
de V.V.D. en de P. v. d. A.

Met elf van de vijftien stemmen
op zijn naam nam de heer Tates
(V.V.D.) aan de rechterzijde van
de collegetafel plaats. Met het-
zelfde aantal stemmen werd de
lieer Kerkman (P.v.d.A.) gekozen.
Hij ging zitten aan de linkerzijde
van de voorzitter.

Een symboliek die weinigen zal
zijn ontgaan.

De nieuw gevormde oppositie, be-
staande uit de O.H.U., A.R. en
K.V.P. stelde de heer Gosen kan-
aidaat voor een wethoudersbenoe-
tning.

Hij bracht het niet verder dan

de vier stemtnen der bovengenoem-
öe fracties.

De lokale politieke groepering
A.Z.B, stemde op de kandidaten
van de regeringspartners. Hier
wreekte zich waarschijnlijk een ge-
brek aan politieke samenwerking
lussen de oppositie partijen.

Wat niet was veranderd verge-
leken bij september 1953 was de
roep om een derde wethouder. Ook
de aangevoerde argumenten wa-
ien gelijkluidend — groei der be*
volking, uitbreiding der gemeente,
de recreatieve functie der bad-
plaats — alleen waren hel nu, met
uitzondering van de K.V.P., andera
partijen die er om vroegen. V.V.D.,
Algemeen Zandvoorts Belang en
K.V.P. steunden vijf jaar geleden
een dergelijk voorstel, thans waren
het C.H.U., A.R. en K.V.P. die een
derde zetel ambieerden. A.Z.B, en
V.V.D. toonden nu weinig öelanti-
stelling voor uitbreiding van het
college.

Over de benoeming van een
derde wethouder, die in de volgende
raadsvergadering aan de orde zal
komen, souden wij nog het vol-
gende willen opmerken.

Wanneer de P v. d. A. en de
V.V.D. met de wens van de oppo-
sitie instemmen en een derde wét-
houder kiezen uit de C.H.U., A.R.
en K.V.P.-fractie, dan blijft alleen
Algemeen Zandvoorts Belang als
oppositie partij over.

Een wel uiterst schraal tegen-
wicht dat weinig bevordelijk moet
worden geacht voor een gezond
evenwicht der politieke verhou-
dingen in een gemeente die het de-
mocratisch spel van kracht en
tegenkracht hoog wil houden.

Aan het begin van de raadsvergadering van j.l. dinsdag troonde
mr. Van Fenema eenzaam op zijn voomitterszetel. De beide college
stoelen ter weerszijde van hem bleven leeg in afwachting van de
door de dames en de heren te benoemen wethouders.

De raadsleden peinsten, trokken diepe rimpels in hun gelaat, wikten
en wogen en kozen i&aarna twee heren om te regeren.

Het waren de heren Tates (V.V.D.) en Kerkman (P. v. d. A.) die direct
na hun benoeming naast de burgemeester plaats namen. De V.V.D.
wethouder ging rechts, die van de P. v. d. A. links zitten. Een politiek
sym bool.

Foto's: Martin Langereis



VOOR ZANDVOORT

Geen plafond en Chinese muur
Voorzitter sprak nieuwe raad toe

In zijn toespraak tot de Raad, die thans voor een zittingsperiode van
vijf jaren staat, zei de burgemeester dat het zin heeft een blik voor-
uit te werpen. Vorige week — toen hij afscheid nam van de oude Raad
— had hij aanleiding gevonden terug te zien op dat, wat de aftreden-
de Raad gedurende die periode had bezig gehouden. -

Tevens sprak hij een woord van
welkom tot de nieuw benoemde le-
den, die hij — traditie getrouw —
voor de raadsziting al in zijn werk-
kamer had ontvangen. Dit waren
mevr. C. Stemler-Tjaden en de
heren D. Petrovitch en H. F. Hose.

Vervolgens legde mr. Van Fene-
ma de Raad de vraag voor: Heeft
de gemeente een „plafond", is er
een grens, waar men kan zeggen:
nu is alles gedaan, wat gedaan
moest worden? Spreker kon zich
voorstellen dat er gemeenten zijn,
die op een gegeven ogenblik „uit-
gewcrkt" zijn. Voor Zandvoort is
dit zeker niet het geval. Zo nu en
dan richt de landsoverheid, bij
monde van bepaalde taxateurs, zich
wel eens tot een gemeente met de
enigszins zonderling klinkende
mededeling — aldus mr. Van Fene-
ma — „U mag niet meer uitbrei-
den!" (Taxateurs hebben altijd on-
gelijk gehad in de historie! zei de
voorzitter). Zandvoort echter is een
gemeente, die nog steeds groeit
met een felle dynamiek en aan haar
ontwikeling komt voorlopig nog
lang geen einde. Zandvoort breidt
zich uit en heeft geenszins om haar
gebied een soort „Chinese muur"
gebouwd. Zeer spoedig zou zij heen
breken door deze muur!

Sprekend over de plannen, die in
de komende jaren verwezenlijkt
moeten worden, noemde de burge-
meester allereerst het veelbespro-
ken „boulevard centrumplan" van
het „Recreatieoord Zandvoort".
Binnenkort (spreker schatte over
ongeveer vier maanden) zal deze
Raad met dit plan kennis maken.

Voorts besprak mr. Van Fenema
in grote trekken het uitbreidings-
plan in het noordelijk deel der ge-
meente en het saneringsplan, dat
als hoofdobject heeft de doortrek-
king van het Zwarteveld naar de
burg. Engelbertsstraat en daarmee
samenhangend de sanering van de
niet meer in deze tijd passende be-
bouwing aan de Kanaalweg e.o.

Aan het wegenproject zal de
Raad evenzeer aandacht moeten be-
steden. Wij hebben het in het af-
gelopen seizoen gezien — aldus
spreker — hoe het toerisme, vooral
het buitenlandse, met ieder jaar
toeneemt. De toevoerswegen naar
Zandvoort dienen beslist veranderd
te worden en men komt er niet
meer mee door enkele straatjes en
wegen te verbreden, hoewel natuur-
lijk de Zandvoortselaan nog steeds
op de nominatie staat verbreed te
worden. Men komt aan een mo-
ment, waarop geheel nieuwe en
moderne wegen dienen te worden
aangelegd.

Een hartewens van spreker is de
boulevard langs de gehele kust, van
noord naar zuid! Het is eenvoudig
dwaas om slechts te denken aan
oost-west verbindingen en het ver-
keer langs dezelfde weg terug te
leiden. Zonder uitspreidmogelijk-
heden naar noord en zuid kan men
op den duur de groeiende verkeers-
stroom niet meer verwerken. Ook
noemde spreker nog de aanleg van
de noordelijke- en zuidelijke rand-
weg.

Het bebouwingsplan „noord-
oost", waar plannen voor waren
voor 800 a 1000 woningen, is van
overheidswege gemutileerd tot 300
woningen. Dit achtte spreker be-
paaldelijk absurd en het laatste
woord is daar nog niet over gc-
sproken.

Ook het zuidelijk deel van de ge-
meente (Len zuiden van de Frans
Zwaanstraat) zal bebouwd worden

Pracht
Tube9Sct Hamea-Gelei
Het \* Je Hamamells die 't 'm doei

(Portefeuille-verdeling
Burgemeester en wethouders van

Zandvoort hebben de werkzaam-
heden als volgt verdeeld:
de burgemeester gaat de porte-
feuilles van algemene zaken, bedrij-
ven, verkeerszaken, strandexploita-
tie en huisvesting beheren,
wethouder Kerkman: financiën en
onderwijs en
wethouder Tates: publieke werken,
grondbedrijf, sociale en culturele
zaken.

Bij afwezigheid van de burge-
meester zal wethouder Tates als
loco-burgemeester optreden.

Wethouder Kerkman zal ten
raadhuize spreekuur houden op
vrijdag van 4 tot 5 uur; wethouder
Tates op dinsdag van 4.30 tot 5.30
uur.

Opnieuw beginnen
De werkzaamheden aan de

Noordboulevard en omgeving, die
begin augustus wegens financiële
moeilijkheden waren gestaakt
zullen a.s. maandag worden hervat.
De nieuwe aannemer is G. van
Duijn uit Katwijk aan Zee.

en spreker sprak de verwachting
uit dat men daar niet alles zal ver-
vjakken met bulldozers!'

Voorts werden nog door spreker
aangestipt: de noolwaterzuive-
rings-instaüatie, de uitbreiding van
de alg. begraafplaats (met aula,
mevr. Mol-v. Bellen!), de noodzake-
lijke verbetering van het gem. ver-
zorgingshuis, de bouw van een ge-
meenschapshuis, de remise van
Publ. Werken en de brandweer-
kazerne. En nog deze week zal met
functionnarissen van de P.T.T. ge-
sproken worden over de plannen tot
bouw van een nieuw postkantoor,
Zandvoort waardig.

Veel zal dus gevraagd v/orden
van de nieuwe Raad: beleid, rustig
overleg, inzicht en bovenal besluit-
vaardigheid. Het
— aldus spreker

gemeentebelang
— wordt door

ieder van u min of meer gemterpre-
teerd naar persoonlijk en politiek
inzicht. Maar ik geloof in de goede
coördinatie van de krachten, die
steeds gericht dienen te zijn op het
belang van de gemeente Zandvoort.
De goede voorbereiding der diverse
voorstellen en de voorbeeldige sa-
menwerking tussen de gemeente-
lijke diensten maken de te behan-
delen onderwerpen dikwijls „tafel
klaar". Laat nochtans de Raad zijn
taak niet licht opvatten, waar-
schuwde de burgemeester, de Raad
is veel meer dan een „goedkeu-

ringsorgaan"! Spreker pleitte voor
het persoonlijk initiatief der leden
afzonderlijk. „Laat men gerust bij
mij binnen komen lopen, om een of
ander idee te ontvouwen. Dit ver-
hoogt de interesse in de gemeente-
zaken", zei de burgemeester.

Spreker eindigde met een citaat
van Thomas Jefferson, de derde
president van de Ver. Staten, die
gedurende de periode van 1801-1809
aan het roer van Amerika stond.
In dit citaat werd een gedachte van
de grote president uitgewerkt, die
spreker gaarne overnam: De bur-
ger van een staat heeft te kiezen
tussen vrijheid en zuinigheid ener-
zijds en verkwisting en dictatuur
anderzijds.

Hierna deed de burgemeester
twee mededelingen. In de eerste
plaats memoreerde hij het over-
lijden op 31 augustus j.l. van de
heer Hendrik Poots, onderwijzer in
deze gemeente van 1913—1949. Hij
schetste wijlen de heer Poots als
een alleszins kundig en populair
onderwijzer, die grote verdiensten
heeft gehad voor het openbaar 011-
derwijs. Alle aanwezigen namen —
op verzoek van mr. Van Fenema —
enige minuten stilte in acht.

En tenslotte sprak de burgemees-
ter woorden van gelukwens aan het
adres van de heer A. Kerkinan, die
hedenavond het tweede lustrum van
zijn wethouderschap heeft voltooid.
Zoals men weet werd de heer A.
Kerkman op 3 september 1948 be-
noemd tot tijdelijk wethouder. In
de loop van 1949 oefende hij dit
ambt definitief uit.

Altijd gaaf huidje

POEDER -ZALF-OLIE-ZEEP

Raad koos commissieleden
In de Commissie van bijstand

voor publieke werken, het grond-
bedrijf en wederopbouw werden be-
noemd: mevr. G. Stemler-Tjaden en
de heren C. Slegers, P. G-, v. Kuijk
eii J. Koning.

Idem voor de bedrijven, ver-
keerszaken en _ strand-exploitatie:
mevr. A. Mol-v.'Bellen en de heren
L. J. Breure, D. Petrovitch en W.
v. d. Werff.

Idem voor financiën en onder-
wijs: de heren <7. L. C. Lindeman,
F. W. Diemer, J. W. Gosen en H.
f. Hose.

Idem voor sociale- en culturele
zaken: mevr. A. Mol-v. Bellen en
de heren L. J. Breure, W. v. d.
Werff en D. Petrovitch.

Tot lid van het bestuur van het
„Strandschap Zandvoort" werden
benoemd de heren J. L. C. Linde-
man en A. Kerkman. Pl.verv.
leden: mevr. C. Stemler-Tjaden en
de heer W. v. d. Werff.

IN DE IJSKAST
Aan het einde van de eerste
vergadering van de nieuioe
Raad sprak burgemeester H.
M. v. Fenema er zijn teleur-
stellmg over uit, dat hij ge-
heel buiten het vooroverleg
inzake de samenstelling van
de verschillende commissies
en de benoeming van leden in
het bestuur van Touring
Zandvoort en het Strand-
schap was gehouden, of-
schoon hij van beide laatst-
genoemde lichamen voorzit-
ter is
Hij noemde dit een „ijskast-
methode", die het gevaar in-
hield dat zijn warme belang-
stellmg voor de „Zandvoortse
zaak" zou kunnen bekoelen.

J. L. C. Lindeman en L. J. Breure.
Tot lid van het algemeen bestuur Voor de rondvraag kreeg geen

van de Stichting „Touring Zand- mens meer gelegenheid, ofschoon
voort" werden benoemd: de heren enkelen hun vinger opstaken, want
C. Paap en L. J. Breure. de burgemeester hamerde na zijn

Tot lid van het bestuur van de opmerking over de ijskast-methode
Stichting „Het 'Huis in de Duinen" (zie bovenstaand cursiefje) schie-
werden benoemd: mevr. A. Mol-v. lijk het einde van de verdagering!
Bellen en de heren W. v. d. Werff, H. W.

De nieuwe Raad
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Vooizitter

Secretaris
W. M. B. Bosman

C. Stemler-Tjaden
V.V.D.

L. J. Breure
V.V.D.

H. F. Hose
V.V.D.

C. Slegers
K.V.P.

J. L. C. Lindeman
K.V.P.

W. v. d. Werff
C.H.U.

J. W. Gosen
A.R.

Mr. H. M. van Fenema

S. K. Zonneveld
Hoofdcommies

A. M. Mol-
van Bellen

P. v. d. A.

Ir. P. G. v. Kuijk
P. V. d. A.

F. W. Diemer
P. v. d. A.

C. Paap
P. v. d. A.

Jb. Koning
A.Z.B.

D. Petrovitch
A.Z.B.

*

PERS

P U B L I E K E T R I B U N E

Tot volgende week
Door het met foto's geïllustreerde
verslag van de eerste bijeenkomst
van de nieuwe Raad in dit nummer
hebben Momus en Stoeleman zich
deze week bescheiden teruggetrok-
ken. Ook het verslag van de tocht
van de ouden van dagen heeft moe-
ten wijken voor de dames en de
heren. De lezer treft het verhaal
van hun belevenissen in het eerst-
volgende nummer van de krant
aan.

Nutsspaarbank Zandvoort
De inleggingen bij de nutsspaar-

bank Zandvoort bedroegen in tle
afgelopen maand ƒ 180,543,— en de
terugbetalingen ƒ 62.738,— zodal
het spaaroverschot ƒ 117,805,— be-
liep.

Iri de maand auguVius werden 63
nieuwe spaarders ingeschreven.

Het aantal posten van inleg be-
droeg 636 en het aantal posten van
terugbetaling 233.

In de afgelopen maand werden 32
spaarbusjes uitgegeven.

Rijkspostspaarbank
Aan het postkantoor Zandvooi-t

werd gedurende de maand augus-
tus ontvangen ƒ 198.400,67 en uit-
betaald ƒ 87.370,51. Het aantal ge-
opende rekeningen bedrocj in dit
tijdvak 14.

Wij bouwen
In de maand augustus kwamen 10
woningen gereed, terwijl werd be-
gonnen met de bouw van negen wo-
ningen. Op l september j.l. waren
303 woningen in uitvoering.

Algemene Bond
De plaatselijke afdeling van de

Algemene Bond van Ambtenaren
houdt hedenavond in ,Ons Gebouw"
een ledenvergadering. De agenda
vermeldt behandeling van congres-
voorstellen.

Burgerlijke stand
29 augustus— 4 september 1958.

Geboren: Theresia Elizabeth Jel-
tina, dochter van N. A. Waaning en
J. Gerritsen; Johanna Leonarda,
dochter van H. Mulder-Smid en A.
E. Jansen; Marcel zoon van C. F.
Schoorl en H. B. M. Smid; Marcel-
lino Maria, zoon van R. A. Cabri en
M. C. Bouwmeester; Ronny, zoon
van A. Zwemmer en A. M. E. Paap.

Ondertrouwd: Boudewijn Duiven-
voorden en Wilhelmina Cornelia
Pel; Petrus Paulus Joseph Ver-
steege en Christina Maria Thiele-
man.

Getrouwd: Gijsbert Petrus Beths
en Anna Elisabeth Snijders; Hen-
drik van Asperen en Maria Chris-
tina Helgering; Johannes Francis-
cus Mannaert en Adriana Marga-
retha Maria Roozen; Charl Bos en
Maria Mooij.

Overleden: Elisabeth Maria Cor-
nelia Juliana Stalman, oud 70 jaar,
weduwe van J. Röttschafer; Hen-
drik Poots, oud 74 jaar, gehuwd
met B. A. C. van Popta.

Geboren buiten de gemeente
Zandvoort: Willem Wijnbergen;
Mattheus Johannes Robertus Besc-
mer; Catharina Wilma Dees en
Gerard Jan Sterrenburg.

Opening|Chr. Ulo-school
A.s. zaterdag vindt de officiële ope-
ning plaats van de U.L.O. van de
Stichting voor Christelijk onder-
wijs.. De opening heeft plaats des
middags om 15.30 uur in het gym-
nastieklokaal van de Wilhelmina-
school.

„Zandvoortmeeuwen"
Competitie.
H.B.C.-Zandvoortmeeuwen 14.30

Vr.schappelijke wedstrijden.
H.B.C. 3-Zandvoortmeeuwen 3 12.00
H.B.C. 4-Zandvoortmeeuwen 4 12.00
Terrein Zandvoortmeeuwen.
2 proefelftallen van Zandvoort-
meeuwen 9.45

Uitslagen van zaterdag 30 aug. j.l.
Gebr. De Graaf Beker.
Verliezersronde
Telefonia-Zandvoortmeeuwen l -2

finale
IJmuiden-Kinlieim 4 3
D.C.O. Adsp. Tournooi.

Finale
Zandvoortm. B- VI. Vogels A. O—O
Zandvoortm. w.v.s.
Zondag 31 augustus j.l.
K.N.V.B. Bekerwedstrijd
Zandvoortmeeuwen-D.C.G. l—3

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee-
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan
achter de naam van het schip ver-
meld.
Argentinië: m.s. Yapeyu, 8 sept.
Canada: s.s. Waterman, 13 sept.
Chili: via New York, 11 sept.
Indonesië: s.s. Antilochus, 8 sept.

m.s. Tarakan, 11 sept.
Ned. Antillen: m.s. Medam, 8 sept.
Nieuw Zeeland: via Engeland, 13

sept.
Suriname: m.s. Oranjestad, 30 sept.
Brits Oost Afrika: s.s. Africi, 31

sept.

Inlichtingen betreffsuri.3 de verzen-
dingsdata van postpakketten geven
de postkantoren.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Spreekuur burgemeester van Zand'
voort.

De burgemeester van Zandvoort
zal i.p.v. op woensdag 10 september
op dinsdag 9 september a.s. van
10—12 uur zijn wekelijks spreek-
uur houden. " '~

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 9 uur:

Doktoren:
J. F. Zwerver
Julianaweg la hoek Kostverloren-
straat, telefoon 2499

Zondag 7 september
Dierenarts J. Westerman
Leidsevaart 74, Haarlem, tel. 12111

Wijkzustcr:
M. E. Niezen
Van Lennepweg 42, telefoon 2382

Apotheek:
6-13 september

Apotheek Kerkhoven, Zeestraat 71
ledere avond vanaf 6.30 uur ge-
opend voor recepten en spoedge-
vallen.
Zondags zijn beide apotheken ge-
opend.

P R E D I K B E U R T E N
Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 7 september

10.30 uur: ds. C. de Ru.
Kapel Woodbrokers .

10.45 uur: ds. R. H. Oldeman,
Huis in de Duinen

19.30 uur: ds. C. de Ru.

Ned. Protestantenbond, Brug-straat 15
Zondag 7 september

Ds. R. C. de Lange uit Noordwijk
aan Zee.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmaweg
Zondag 7 september "'"

10.00 uur: Ds. A. de Ruiter,
Viering H. Avondmaal
5.00 uur: Ds. A. de Ruiter,
Dankzegging H. Avondmaal.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Op zon- en feestdagen H.H. Missen

om 7.30-9.00 uur de Hoogmis en
11.00 uur de laatste H. Mis. In
Huis in de Duinen om 8.30 uur.
's Avonds Lof om 7.00 uur.

In de week H.H. Missen om 7.00
uur en 7.45; 's avonds Lof om
7.30 uur.

Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Maandag 8 september

19.30 uur: samenkomst in „Pniël"
Zuiderstraat 3.
Spr. de heer H. Veldkamp, evan-
gelist, Den Haag.

Jehova's getuigen
Woensdagavond 8—9 uur bijbel-

studie Koninginneweg 44 en zon-
dagmiddag 2—3 uur Wachttoreji-
studie Hogeweg 7 te Zandvoorc.

Humanistisch Verbond
Zondag 7 september, radiotoespraak
door dr. V. D. W. Schenk over
„Wijsheid en techniek".

Openbare leeszaal
AANWINSTEN
Taylor Caldwell — Dynastie van

den dood.
ƒ Eilkema de Roo — De man van

veertig jaar. , - -•
Björn Rangen — Schoon isi de

berghelling.
A. Rauioerda — Bouwmaterialen

(Deel IV).
Photo Magazin, jaargangen 1953 (I

en II), 1954 (I en II) en 1955 (I
en II).

telefoonnummers
en adressen

2900 Brandmelding
3013, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau Yreemdelin-

genverkeer, Kioak Raadhuisplein.
2345 Gemeente Secretarie
2069 Begrafenis- en crematie-onder-

neming J. de Koode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3346 Hoboplex, Stationsplein 13-15,
Hout, board, triplex

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
•bacns Drukkerij, Achterweg 1.

Watergetijden
H.W. L.W. H.W. L.W. strand

aug. berijdbaar
7 9.14 4.30 21.44 17.— 13. 19.30
8 10.28 5.30 23.08 18.30 14.30-21.—
9 11.56 7, .- 20.— 4. 10.—

10 0.32 8.30 13.09 21.— 4.30-11.—
11 1.32 9.30 14.01 22.- 5.30-12.—
12 2.18 10.30 14.45 22.30 6.30-12.30
13 3.01 11.— 15.27 23.30 .7. 13.30
Samengesteld door P. v.d. MijeKCzn

Meisje gaatTtimmeren
Carla de Wit is het eerste meisje in
Nederland dat deze week werd in-
geschreven voor de' avond-ambacht-
school afd. timmeren te Haarlem.
Zij ontvangt in Zandvoort een op-
leiding bouwkundig tekenen.



FAMILIEBERICHTEN

Na een langdurig ziekbed
overleed nog onverwacht, tot
onze grote droefheid, mijn
lieve vrouw, onze zorgzame
moeder en grootmoeder
Elisabeth Kerkman-Molenaar
op de leeftijd van 59 jaar.

K. Kerkman
A. C. Kerkman
E. M. Slagveld-Kerkman
H. Slagveld
Marijke en Hennie
N. Drayer-Schouten
D. Drayer

Zandvoort, 2 september 1958
Tollensstraat 41.
De teraardebestelling heeft
heden plaats gehad op de
Alg. Begraafplaats te Zand-
voort.

DANKBETUIGING
Hiermede betuigen, wij onze op-
rechte dank voor de vele blijken
van belangstelling tijdens de ziekte
en overlijden van onze lieve en
zorgzame moeder, behuwd-, groot-
en overgrootmoeder

Maartje v. d. Veld-Schuiten
in 't bijzonder zr. Annie Langeveld
en Dr. J. F. Zwerver en Dr. C. de
Ru en de heer Van Zeyl voor de
vele bezoeken.

Uit aller naam
P. E. v. d. Veld,
Kruisstraat 12.

KANKER-

Medewerking gevraagd van collec-
tanten en collectrices voor zater-
dag 6 september. Aanmeldingen bij
de volgende adressen:
Mevrouw van Fenema, ere-voor-

zitster, Wilhelminaweg 68, tel.
2925;

J. H. Hermarij, voorzitter, Zand-
voortselaan 20, tel. 2906;

L. Sok, secretaris, Kostverloren-
straat 57, tel. 2744;

Mevr. Stemler, penningmeester-
resse, Duindoornlaan 20, Bent-
veld, tel. 27510;

Mevr. van Kuyk, Duindoornlaan 4,
Bentveld, tel. 26971;

Zr. G. Bokma, Tolweg 6, tel. 2816;
P. Bruine, Westerparkstraat 27, tel.

2546;
F. W. Diemer, Weimarweg 6;
P. J. Bense, Wilhelminaweg 12, tel.

2708.

PHILIPS
Televisie
Radio
Wasmachine
C entrif uge
Koffiemolen
B roodrooster
S tofzuiger
Verlichting
Scheerapparaat
Rijwielen enz.

Henk
Schuiïenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

JANSEN EN TILANUS
lakens en slopen.
Nylon onderjurk met ge-
kleurde kant.
„DELANA"
wollen skibroeken.
Blouses, babyvestjes en
-truitjes.
Flanelen lakens
180 cm breed ƒ 6,50

Ad. Notten
„DE KAMPIOEN"

Haltestraat 59, telefoon 3398

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHTLDERSBEDRIJF

FaJ. v.d. Bos & Zn
Tel. 2562, Zandvoort Gevestigd 1879

Burg. Engelbertsstraat 54
GLAS-ASSURANTIE

Gevraagd

flinke winkel-
juffrouw
Jaarbetrekking.

Brood- en banketbakkerij

Rinkel

FILMS 6 x 9 cm vanaf f 1,35
PRACHTIGE JAPANSE CAMERA'S vanaf ƒ 79,--
JAPANSE BELICHTINGSMETERS vanaf ƒ 29,75
PRACHTIGE JAPANSE VERREKIJKERS IN TAS
HOLLANDE KLEINBEELD-CAMERA ƒ 59

Alle merken camera's in voorraad zoals AGFA, ZEISS-IKON, KODAK
ADAX, ROLLEIOORD.
Waterdichte reportertassen. Reistassen vanaf ƒ 9,50
Komt tijdig voor Geelfilters, zonnekappen, Viewers, Albums,
PASFOTO'S en alles voor de amateur verkrijgbaar bij:

Foto-iCïno HAMBURG 8?1grt19

Verzoeke dit uit te knippen

Vakantie Broodbakkers

Geopend van
8 ioi en met
20 september

Geopend van
22 sept. t.m.
4 oktober

Fa. VAN DER MIJE, Willemstraat 29.
Fa. KOELEMEY, Haltestraat 33.
Fa. GORTER, P-rinsenhofstraat 3.
Fa. RINKEL, Raadhuisplein 1.
Fa. SWIJTINK (v.h. Van Veen).Helmersstraat 2.

Fa. VAN STAVEREN, Zeestraat 48.
SCHIPPER's BAKKERIJ, Haltestraat 23.
Fa. VAN DER WERFF, Gasthuisplein 1.
Fa. BALK, Hogeweg 27.
Fa. KEUR, Diaconiehuisstraat 36.

Gedurende deze vier weleen GEEN BEZORGING
en verkoop uitsluitend è CONTANT!

Gedurende deze vier weken zullen STANDPLAATSEN
gevestigd zijn op de volgende plaatsen (van 10 tot l uur):

1. DE TOL (Zandvoortselaan bij bushalte).
2. HUGO DE GROOTPLEIN
3. Hoek KONINGINNEWEG-H AARL.STRAAT.
4. Hoek JAN STEENSTR.-KOSTVERL.STR.

Voor de komende wintermaanden
brengen wij U sfeer
en gezelligheid met PHILIPS TELEVISIE

Groot beeld 53 cm, compl.
geplaatst v.a. ƒ 190,55.
Restant in termijnen.
PHILIPS TELEVISIE
Groot beeld 43 cm, compl.
geplaatst vanaf ƒ 157,05.
Restant in termijnen.
Keus uit vele modellen.
Seizoen 1959.

Lichte en donkere meubels. Televisietafels naar keuze ' ' "
Wij demonstreren gaarne bij U aan huis.
Bestel heden bij ons uw toestel.
PHILIPS RADIO. Mooi van toon en uiterlijk. In iedere prijsklasse van-
af ƒ 115,- aansluiting voor uw platenspeler, een kwaliteitsprodukt.
Uw oude radio heeft inruilwaarde. „ r.
Philips nieuwe droogscheerapparaat ƒ 52,50. . " .
Wij moderniseren uw oude Philips scheerapparaat.
Verkoop van koelkasten, alle maten en merken, wasmachines, droog-
machines, etc.
Komt U eens kijken en luisteren?
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg, de betaling met U.
Aangesloten bij de RADIO TELEVISIE SPECIALIST
Volks-credietbank

Erkend gedipl. Philips service-
dealer voor radio en televisie.

fg ff
f • Jïla
Kostverlorenstraat 7 -- Telef. 2534

GREET KUNTZ-ZONJEE
Rijks med. gedipl.

Schoonheidsspecialiste
(Gezicht- en lichaamshoogteson)
adv. inz. gelaatsverzorging)
FRANS ZWAANSTRAAT 88
Tel. 02507-2338
(Uitsluitend volgens afspraak)

SLAGER GAÜS
KERKSTRAAT 14 - TELEF. 2102

SCHOUDERCARB. 500 gr. 1,95
RIBCARB. 500 gr. 2,10
HAASCARB. 2,25
MAGERE OSSELAPPEN, zeer

mals, 2 pond 3,50
SCHENKEL m. been 500 gr. 1,70
TARTAAR 250 gr. 1,25
Uitgebr. sortering fijne vleeswaren.
SOEPPAKKET

100 gr. poulet
100 gr. gehakt
en benen, samen 0,75

Voor

GOED BROOD
en

BANKET
naar

Fa. H. van Staveren
Zeestraat 48 - Telef. 2684

HoJtzi
Annex CABARET EXTASE

Zandvoort
Het gehele jaar geopend

Gedurende maand september
dagelijks 's avonds 8 uur
het Italiaanse dans- en

showorkest van

Pietro Podelli
en zijn solisten.

Afgewisseld door een
cabaretprogramma

met internationale artisten
*

ZONDAGS MATINEE
met volledig avondprogramma

D.W.deBijllNachenius
oogarts

Spreekuren in het Consul-
tatie Bureau, Poststraat,
van vrijdag 2.30—4.30 uur
wordt gewijzigd in woens-
dag van 18.30—19.30 uur
met ingang van woensdag
17 september a.3.

Banketbakkerij
J. E. STEENKEN

Wegens vakantie
van 8 tot 21 sept.
G E S L O T E N

Sport- en Judo-instituut
BUCHÈL

ZANDVOORT, HOGEWEG 42

Aanvang nieuwe lessen
Aanmeldingen nieuwe leerlingen

volledige Weider

nieuwe
dagelijks.
Body building -

set.
Boksen - uitsluitend voor lich. con-

ditie met Sparren.
Gymnastiek voor dames, heren en

jeugd.
Kleutergymnastiek 3 t.m. 5 jaar
Jeugdjudo vanaf 6 jaar.
Jiu jitsu - zelfverdediging.
Judo - opleiding Int. graden.
Jiu jitsu en judo gecomb. les voor

dames.
Sportmassage
Alle lessen in clubverband, privé
clubs en pirvé lessen.

Drogisterij BLJIAUBOER
Haltestraat 46, tel. 2392.

Wegens vakantie GESLOTEN
vanaf maandag 8 september
t.m. vrijdag 12 september

OLIE KACHEL „Becht
en Dyserinck", z.g.a.n.
Wegens centr. verw. over
compleet. Tjerk Hiddes-
straat 2, flat 3.
MEISJE b.z.a. voor halve
dgn. Br. nr. 6801 Z. Crt.
Gevr. per l okt. of eerder
GEM. KAMERS of FLAT
Min. 3 k. en keuken,
douche. In Zandvoort of
omg. Br. nr. 6803 Z. Crt.

Wie helpt jong echtp. aan
ZOMERHUISJE of iets
derg. Br. nr. 6503 Z. Crt.

Gevr. in Zandvoort
WONING v. 4 pers. Aang.
won. in A'dam, waar de
bovenverd. van verh. is,
waardoor de huur erg
laag is. Br. no. 6802 Z.

Te koop aange'o. z.g.a.n.
KACHEL. Brand pr. Dia-
coniehuisstraat 25.

Te koop HEREN WIN-
TERJAS. KI. mt. ƒ 20,-.
Oosterparkstraat 50a, 2x
bellen.
Weggelopen GRIJS KA-
TERTJE. Gaarne terug te
bez. Noorderstraat 10.
R.K. MEISJE, 16 jaar,
b.z.a. als hulp bij kleine
kinderen. Br. no. 6804 Z.
Crt.

PIANISTE, gedipl. b.z.a.
voor begeleiding zang-
studerende a ƒ 2,— p. uur.
Br. nr. 6808 Z. Crt.

Te koop gevr. KL. HUIS
of FLAT aan zee. 'Br. nr.
6807 Z. Crt.

KINDERWAGEN te k.
Brederodestraat 82.
Aang. te Zandvoort
VRIJE 2e ETAGE m. 3
kamers van 1/10—31/3
Br. nr. 6806 Z. Crt. of
tel. 2725.

HUISHOUDEL. HULP
gevr. v. l ocht. p. week.
Mevr. Busscher, Gerke-
straat 141.

NET MEISJE, 17 jaar,
b.z.a. als LEERLING-
VERKOOPSTERS. Br.
nr. 6811 Z. Crt.
FL. MEISJE of JONGE
WERKSTER gevr. voor
halve dagen. Brederode-
straat 168.

C A.FETARIABEDRI JF
omg. Haarlem, zkt mnl.
of vrl. hulp v.g.g.v., geen
seizoen bedr. Br. met opg.
v. leeftijd, verl. salaris en
vorige werkkring ond. nr
nr. 6809 Z. Crt.

Te koop: ENG. BANK-
STEL m. ronde tafel en
glasplaat. Vinkenstraat 2.

SPECIALE AANBIEDING
blanke dressoirs ƒ IJfS,
Woninginrichting, v. Osta-
destraat 7a, telef. 3116,
Zandvoort.

UITNEEMBAAR
SCHUURTJE te koop,
2 x 3 m. Bill. prijs. Te be-
vragen: Dorpsplein 11.

Ter overname aang.: 2
ARMSTOELEN en één
FAUTEUIL, tussen 6 en
7 uur, v. Speykstraat 13,
Zomerhuis.

Gevr. WANDELWAGEN-
TJE, Vinkenstraat 2, tel.
3409.
WERKSTER gevr. voor 2
hele of 4 halve dagen p.w.
v. d. Storm, Haarl.str. 66.

Gevr. WINTERSTAL-
LING voor zeilboot. Br.
nr. 6810 Z. Crt.

WONINGRUIL
Haarlem- Bentveld of

omstr. aang. 3 kamerflat
douche enz. omtr. Bern-
hardlaan-Amsterdamse-
vaart. Gevr. huis of ben.
huis. Br. nr. 6813 Z. Crt,

Aang. mooie 3-ZITS-
BANK, bijzettafeltje, fau-
teuil, kastje, alles bijpas-
send. Tel. 2575.
MEISJE GEVR. in gezin
(m> kl. k.), v. Lith, Wei-
marweg 3.
B.a.a. HUISH. HULP v. d
morgenuren. Br. nr. 681:
Z. Crt.

DONDERDAG 11 SEPTEMBER, om half acht
begint de nieuwe cursus voor het

Middenstands-
examen 1959

Deze zomer slaagden 73% van mijn leerlingen
in Zandvoort.
Lesgeld ƒ 10 p.m., inclusief het gebruik van de
boeken. Inlichtingen: donderdags van 7.30 tot
9 uur aan de Julianaschool, Brederodestraat 15.
N. J. TH. SCHMIDT, LERAAR M.O. Tel. 14506

N. Ph. O.
'oncertgebomo Haarlem, donderdag 11 sept., 8.15 uur

ZOMERCONCERT
Dirigent: MARINUS ADAM

Solist: JEAN ANTONIETTI - piano
Programma:
Haydn Symfonie no. 45 (Abschieds); Beethoven -
Pianoconcert no. l h Saint Saëns - Symfonie no. 2.
Entree ƒ 0,90 (alles inbegr.) Kaartverkoop en plaats-
bespreken bij Concertbureau Alphenaar, Kruisweg 49,
Haarlem, tel. 10125. 's Maandags tot 13 uur gesloten.

Tijdelijke aanbieding I!

Laat nu uw deken
stomen voor

MITS gebracht en gehaald aan ons
filaal.

Keyser STOMEN EN VERVEN
KERKSTRAAT 26

Zandvoort - Tel. 2653

presenteert U:
1. EINE KLEINE NACHTMUSIK

(Mozart) of
2. BRANDENBURGS CONCERT

No. 2 (Bach) of
3. SYMPHONIE No. 39 (Haydn)

OP 45 TOEREN LANGSPEEL

•

l
f1,5OEIke;:plaat

voor slechts
TIJDELIJKE AANBIEDING!

Koop ze vóór zondag- a.s.
anders zyn we met vakantie!

ERKENDE BOVAG MOTOR- en
AUTOHANDEL

GARAGE

PARALLELWEG 32-34 TELEF. 2391

Wij kunnen U thans leveren alle
bekende merken

Motoren - Scooters
Bromfietsen -Rijwielen
Ook voor

Reparatie en onderhoud
7i et aangewezen adres in Zandvoort
Betaling op gemakkelijke conditie.
Komt U eens langs, het verplicht U tot niets.

Elke fijnproever
prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS WASMACHINES

STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTENBLAÜPUNKT

Grote keuze PHILIPS draagbare radio's - In oaze?nieuwe showroom tonen wij V het allernieuwste -

J. KEUR
Electro-radio-technisch bureau
BURGEM.
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

Erkende

BIJSCHOOL „ZANDVOORT"

THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 32S3

Autorijles
Verhuur van Opeis Rekord

zonder chauffeur

Dansschool GEBR. VAN AKE
VORMT CLUBS
voor beginners en gevorderden.
Inschrijving en inlichtingen dagelijks

Vraagt prospectus.
Privéles elk gewenst uur.
KLEINE HOUTWEG 11 HAARLEM - TELEFOON 14652

lm één maand
TOTTÖ'P'lIÏTTC' "D 1?RIJ Ba WIJ S B. £.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko, telefoon 2424

DE VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLEM EN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

helpt U
ALS OVERHEIDSINSTELLING

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die Mf niet

inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-

keliers) aan het Kennemer Financierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

ALLET
EALLETLESSEN ZANDVOORT

Clubs voor volwassenen,
kinderen en kleuters

door

Kezinemer Dans- en Balletstudio
o.l.v. G. en M. Tschernoff - J. L. Zielstra

Inlichtingen en aanmelding dinsdag a.s. van 2-3
en 7-8 uur in Z O M E R L U S T , Zandvoort of
Haarlem, Wagenweg 208, telefoon 18888.
Aanvang der lessen dinsdag 16 september a.s.

Prospectus op aanvraag

HutoïijseSiool „Laurens"
leidt U op in zo vlug mogelijke tijd. Les ƒ 6,- per uur.

Aanmelden: Zandvoortselaan 25
Telefoon 3556

1>WS? B TP t> i«i» a ir m • n •-» • o-H _ a,-*"
X A»L£aA*i JL JUH JX

Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

Vanaf VRIJDAG 5 t/m
ZONDAG 7 SEPT., te 8 uur:

Vader heeft 't moeilijk
Heinz Rühmann, Marianne Koch,
Masen, Inken Bielenburg en Paul
Ssser.
Een echte Rühmann-film met kos-
telijke wendingen! U hebt er beslist
al over gelezen. Nu kunt U hem
zien! In Afga-Color. Alle leeftijden.

Vanaf MAANDAG 8 t/m
WOENSDAG 10 SEPT., 8 uur:

Ein Madel zum kussen
Helle Virkner, Henning Moritsen
en Nina Pens. Een sprankelend ver-
haal, pikant en met een onuitblus-
bare vrolijkheid.
Eastman-Color Toegang 14 jaar.

DONDERDAG 11 SEPT., 8 uur:

Ariane
(Love in the afternoon)
Cary Cooper, Audrey Hepbumr
Maurice Chevalier. De grote 3, die
het publiek in verrukking brengen.
Toegang 14 jaar.

ZONDAGMIDDAG 7 SEPT. 2.30 u.
GROOT FEESTPROG-RAM met
optreden van

Donald Duck
en zijn vrienden in diverse avonturen.

Wij brengen U een keurcoilecüe
van prachtige tekenfilms.
Alle leeftijden.

Bestel nu uw wintervoor-
raad 1ste soort

Duinaardappelen
ƒ 20,— per hectoliter.

tel. na 6 uur 02520—6084.

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen. Tot
1.30 uur geopend. Zee-
straat 62, tel. 2263.

E N G E L S
Conversatie, examenoplei-
ding door lerares M.O.
Inl. mej. J. W. v. Overklift
Zandvoortselaan 293,
telefoon 27577.

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

Prima rietmatten
voor af schutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hll-
legom, telef. K 2520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

K I S T E N voor 13 mud
kolen a ƒ 20 per stuk. Ook
kisten v. verhuizingen en
emigratie. Helgering Zand-
voortselaan 39, telef. 2937

Laat uw hond door een
erk. trimmer PLUKKEN
of SCHEREN. Spec. aan-
bev. door h.h. dierenartsen.
Ook aan huis te ontbieden.
G, WALMAN, KI. Hout-
straat 34, Haarlem, tele-
foon 02500-14303.

Wat vear feest of partij?
AUes verhuren wij!
GlaswePlt, porselein, bestek-
ken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrlnker, telef. 2164

Geef uw
vrouw

'n TRAP
uit

't Won der van Zand voort
Houten trappen,

treden 2,25
Metalen trappen,

4 treden 39,50
Grote sortering borstel-
werk, deurmatjes, bala-
tum en China matten.
Swaluëstraat 9, tel. 241S

Plastic
motzakken

Diverse kleuren, met
plaats voor 8 kleev-
hangers ƒ 5,95.

Drogisterij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7 - Tel. 2S2T

BALLET-
LESSEN

KLEUTER-
KINDER-
en
DAMES-
KLASSEN

EUGENIE
VLEUGELS

Karel Doorman-
straat 4/7
Tel. 2275 -

Een stofzuiger om trots op
te zijn:

Excelsior
stofzuiger

Nieuw mo_del, prima zulg-
kracht ƒ 145 of ƒ 2 p.w.

Televisie Radio Specialist

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

H O L I D A Y
Auto's zonder chauffeur
Uitsl. model 1957 en 1968 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapitan,
Fords Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10454

Wij gaan met
V A K A N T I E
van i I tot 17 sept. a.s.
Komt u nog even vóór a.s.
zondag om wat gezellige

6RAMOFOONPLATEN?

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING a a
Zijlweg 63, Haarlem, tel. 15H1
Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver-
zorging van begrafenissen, cre-
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

Reklame varkenscarbonade
b«
Slagerij

NATIONAAL en INTERNATIONAAL BeKROOND

750 gram Schondercarbonade 2,98
750 gram. Ribcarbonaden 3,18
750 gram Haasearbonade 3,38

AFSLAG
500 gr. Varkensfilet van 3,25 UU 2,78

100 gr. gek. worst
100 gr. Ham samen 69 Ct

Héél malse biefstuk
100 gr. 0,65

ROSBIEF
LENDE / f 7 c
ENTRE COTE i ™n«.
STAARTSTUK ) OUU gr

250 gr. biefstuk tartaar 1,25

100 gr. pekel vlees
100 gr. lever, samen 85 Cl

Heerlijk lamsvlees
500 gr magere carb. 1,78
500 gr. magere lappen 2,20
500 gr. bout 2,45
varkensvlees
carbonaden vanaf 2,18
magere varkenslappen 2,68

Volgende week wegens
vakantie G E S L O T E N

Neem zaterdag iets in voorraad b.
750 gram. gehakt h.o. 1,65
2 pond doorr. riblappen 3,20

Gebr. Buisger's slagerijen
zijn klasse-zaken en niet duur!.'!

HAARLEM - AMSTERDAM
ZANDVOORT, HALTESTRAAT 3, THSLEFOON 2994'

Stapels boterhammen daar in de Pieter Maritzstraat 20.
Hardwerkende echtgenoot, hardwerkende zoon en nóg
drie - kerngezonde - kinderen, die dol op brood zijn
op V & F-brood !
„Of ik al lang klant ben van Vermaat ?
Da, mijnheer, al een en twintig jaar l
Een en twintig jaren, die mij overtuigd hebben van de
constante kwaliteit van V & F-brood, van de voedingswaarde
van V & F-brood, van de zuiverheid van V & F-brood.
Daarom in mijn huis geen pap, maar brood l
Hoeveel? Elke dag 3 broden l"

6 mensen eten hier
V & F-brood l
6 mensen zijn tevreden
over dit V & F-brood,
willen niets anders dan
V & F-brood.
Zo zijn er duizenden. ••
allen V & F-klanten, die
dus voorrechten
hebben, service krijgen,
kwaliteit eten !
U kunt dat ook ervaren,
morgen al, bij elke V & F-
verkoper, in elke straali

Gesprek
met

mevrouw
van Polen

Pieter
Maritzstr. 20 zw.

Haarlem

»<X>OOOOOOCXXXXDOOO<X0000000000001

vermaat en franken
kvoaliteitsbakkerijen
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ZANDVOORTSE CDURedaktie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs;
12 et per mm-hoogte

„ voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Trip van Zandvoorts bejaarden
Zomerweer was aangename reisgenoot

Het was woensdag een dag zoals we er ons deze zomer velen hadden
gewenst — een prettig warm stralend zonnetje en een .fris briesje dat
voor wat afkoeling zorgde. Prachtig weer voor vakantie-gangers, de
late badgasten, maar vooral voorde Zandvoortse ouden van dagen.

Woensdag was voor hen de dag van het jaarlijkse uitstapje, en het
mooie weer toonde zich een welkome en aangename reisgenoot.

Reeds lang voor het vertreksein
werd gegeven kwamen de deelne-
mers al het Gasthuisplein opgewan-
deld. Uit het gemeentelijk Huis, uit
het Huis in de Duinen, en velen die
nog dagelijks hun eigen huishou-
dinkje bestieren. Vijf grote bussen
stonden gereed en de leidsters en
leiders bezorgden ieder een goed
plaatsje. Onder de zeer velen die
de 200 deelnemers aan de tocht uit-
geleide deden waren mr. H. M. van
Fenema en zijn echtgenote. De bur-
gemeester richtte in alle bussen een
kortt woord tot de aanwezigen, wat
bijzonder op prijs werd gesteld.

Hierna vertrokken de bussen, na-
gewuifd door velen op het Gast-
huisplein en door veel Zandvoorters
langs de route. „Wat houden ze
toch veel van ons ons, hè!" merkte
een heertje op. De chauffeur grin-
nikte: „Als je met de Ouden van
Dagen op stap bent zeggen alle
agenten je goedendag", zei hij, toen
de Zandvoortse politiemannen on-
derweg met hun armen zwaaiden.

Het circuit werd even „genomen"
en daarna ging de tocht langs de
Noordboulevard en Zeeweg door
Overveen en Bloemendaal, naar de
haven van IJmuiden.

Juist op het moment dat het
gezelschap arriveerde werd een
grote boot door een sleepbootje uit-
gevaren, terwijl een tweede zeereus
zijn intrede in de IJmuidense wate-
ren deed. Een prachtig schouwspel
dat iedereen boeide. Het was dan
ook_ jammer dat de lucht van de
vismeelfabriek, een al te lang ver-
blijf in deze levendige omgeving,
niet aangenaam maakte.

In „IJmond werd 'n kopje koffie
gedronken, waarbij ook het echt-
paar Van Fenema aanwezig was.
Van hier ging het naar de Velser
tunnel. De tunnel die voor velen tot
nu toe alleen maar bekend was van
horen zeggen en van foto's. Maar
nu zagen ze 't zelf — langzaam
daalden de bussen af in de tunnel
en men kwam ogen te kort. Het
daglicht dat haast ongemerkt in
kunstlicht overging, de mooie
groene muren en het weinige
lawaai. Een sensatie, te weten dat
je onder
rijdt. ,

het Noordzeekanaal door

Vier ongevallen
In de nacht van zaterdag op zon-

dag botste een 19-jarige jongeman
met een geleende auto tegen de
vluchtheuvel in de Thorbeckestraat
en reed de verkeerszuil omver. De
bestuurder was niet in het bezit
van een rijbewijs.

Auto en verkeerszuil bleven ver-
nield achter.

Een Duitser kwam j.l. zondag
met zijn auto op de hoek van de
Frans Zwaanstraat en de Willem
Draijerstraat op het trottoir te-
recht en schoot de tuin van per-
ceel Frans Zwaanstraat no. 12 in.
Hij kwam tegen de gevel tot stil-
stand. De wagen en de gevel wer-
den beschadigd.

*
Door een explosie in een Volks-

wagen ontstond zondagmiddag in
de Seinpoststraat een begin van
brand. De brandweer slaagde er
spoedig in de in brand staande be-
kleding van de wagen te blussen.
De schade bleef daardoor beperkt.

Een ernstig ongeval gebeurde
zondagavond omstreeks kwart voor
negen op de Boulevard Barnaart
vlak bij de grens van Bloemendaal.
Twee auto's botsten door nog on-
opgehelderde oorzaak tegen elkaar.
De bestuurder van de wagen die
uit de richting Bloemendaal kwam,
de 21-jarige kantoorbediende J. de
L. uit Haarlem, werd in zorgwek-
kende toestand naar het St. Elisa-
beth Gasthuis vervoerd. Ook de
bestuurster van de andere wagen,
die vleeswonden in het gelaat en
een lichte hersenschudding opliep,
werd naar het ziekenhuis overge-
bracht. De naagt de L. zittende
mej> K V. uit Santpoort kwam er
met een aantal schaafwonden en
kneuzingen .nog het beste van af.

Beide wagens werden totaal ver-
nield.

Door Beverwijk, langs Bakkum,
naar Bergen ging het, waar een
bezoek gebracht werd aan restau-
rant-speeltuin „Duinvermaak"
Overdekte terrassen nodigden uit
voor de lunch. De lunchpakketten
werden uitgedeeld, de koffie ge-
schonken. Hier was ook de speel-
tuin en schommel, wip en andere
speeltuigen mochten zich in een
grote belangstelling verheugen, ter-
wijl de lachspiegels natuurlijk voor
enkele amusante scènes zorgden.

Enkelen hadden- hier nog wel
even langer willen blijven, maar
de tocht ging verder — Schoorl,
Camperduin en een bezoek aan de
Hondsbosse zeewering, de enige
plek aan de Noordzeekust waar de
duinen verstek laten gaan en het

door drie
wel, „Wa-

ker", „Slaper", en „Dromer". Een
paar waagden de klim naar de
dijk niet, anderen wilden niets van
een uitzicht over de dijk en het
knusse strandje missen. Ja, er
waren zelfs een paar moedigen, die
over de golfbrekers liepen; de zee
aan alle kanten om hen heen.

Vier uur: de tocht ging nu langs
het Noordhollandskanaal naar Alk-
maar met zijn singel met de schil-
derachtige molen, . Heiloo en voor
de 2de maal de Velsertunnel. Via
Overveen en Haarlem ging de trip

land wordt beschermd
zware dijken. U , weet

randweg om de
van de Zijlweg

naar de nieuwe
Spaarnestad en
langs de Lorentzkade, over de
Leidsevaart. na.-y de Heereweg.
Wat leek het toch kort geleden dat

hier de tram nog over de trein heen i
ging. Nu dendert de elektrische j
trein via twee moderne viaducten
over het wegverkeer.

In de Beurszaal van „Treslong"
te Hillegom werd het diner geser-
veerd. Even voor half zes kwamen
de deelnemers hier aan en onder
het genot van een glaasje werden
de ervaringen van de dag druk be-
sproken. De organisatoren hadden
hierop gerekend en kalmpjes aan
werden de tafels in gereedheid ge-
bracht voor de wiener schnitzel.

Het was hier dat de heer Van
den Heuvel namens de deelnemers
een woord van dank richtte tot de
organisatoren en zuster Annie
Langeveld. Ook de middenstand,
die zo goed voor de inwendige
mens had gezorgd. Comité-voor-
zitter, de heer J. C. Jung Sr. bracht
deze dank onmiddellijk over aan
de man achter de schermen, Piet
Keur en zijn echtgenote, «Jie met de
dames van het comité in de weer
zijn geweest voor het besmeren en
beleggen van broodjes, inpakken en
verdelen van snoepjes enz. '„Ik doe
het nu tien jaar, maar Piet Keur
doet het dit maal voor de 25ste
keer!" zei de heer Jung. Hij bood
het echtpaar een boeket bloemen
aan. De heer Jung vond overigens
dat deze tocht zijn laatste moest
wezen, om de jongeren een kans te
geven.

Enkele uren later zei burge-
meester Van Fenema in Zomerlust
hierover: „Dat kunt u wel zeggen,
meneer Jung, maar wij laten u niet
gaan." Ook mr. Van Fenema
bracht hulde aan het echtpaar
Keur voor deze tocht voor ouden
van dagen, maar als hij zo de zaal
in keek, dan klopte die naam toch
niet, want niet alleen hier, maar
overal onderweg, had hij nog de
jeugd onder deze sterken in jaren
ontdekt. En dat ze nog jeugdig
waren, werd bewezen door de vro-
lijke rondedans op de muziek van
Engel Paap, waarmee de avond in
Zomerlust werd geopend. Na nog
wat gebabbeld en een kopje koffie
gedronken te hebben was deze dag
weer voorbij. De ouden van dagen
waren uit geweest en ze hebben
genoten y.an de eerste tot de laatste

Chr. U.L.O. officieel in gebruik
«Kwade lot van een inspecteur

De nieuw opgerichte U.L.O. school op Christelijke grondslag is j.l.
zaterdag in het gymnastieklokaal van de Wilhelminaschool officieel
in gebruik gesteld.

Ds. C. de Ru, de stuwende kracht
van het Christelijk onderwijs in de
badplaats, wees in zijn openings-
woord op de z.i. steeds groter wor-
dende behoefte aan een positief
Christelijke opvoeding van de
jonge mensen tussen dertien en
en zeventien jaar. Om in die be-
hoefte te voorzien is deze U.L.O.
school tot stand gekomen na een
nauwe en vruchtbare samenwer-
king tussen de besturen van de
Wilhelmina- en de Julianaschool.

Onder leiding van de heren Kie-
wiet (hoofd) en De Jong zal met
twee eerste klassen worden gestart
waarvoor 50 leerlingen zijn inge-
schreven.

Voor de medewerking aan de tot-
standkoming van deze nieuwe on-
derwijsinrichting bracht spreker
dank aan de inspecteur van het
onderwijs, de heer Bouchette, aan
de burgemeester, het vroegere col-
lege van B. en W. en tal van
andere ijveraars voor deze school.

Ds. de Ru besloot zijn toespraak
met de hoop uit te spreken dat de
Chr. U.L.O. een goed opleidings-
instituut zal worden.

De heer Kerkman, wethouder
van onderwijs in het oude en
nieuwe college was verhinderd de
opening bij te wonen. In zijn plaats
voerde burgemeester Van Fenema
namens het gemeentebestuur het
woord. Meer nog dan over het feit
van de stichting van de Chr. U.L.O.
school was mr. Van Penema ver-
heugd over de samenwerking tus-
sen de schoolbesturen op Hervorm-

minuut. C. R.

Fonds organiseert collecte

In de week van 8 t.m. 14 septem-
ber a.s. zal het Algemeen Sociaal
Fonds „Draagt Elkanders Lasten"
weer een beroep op de offervaar-
digheid van de inwoners van Zand-
voort doen. In deze periode wordt
in de gemeente een openbare col-
lecte gehouden voor dit fonds.

Naast de t.b.c.-bestrijding ver-
leent dit fonds 'hulp bij tal van
andere noden op het terrein van
de Volksgezondheid, o.a. asthma,
rheuma, kanker, polio, kinderuit-
zending, rusthuisverpleging enz.

Gaarne wil „Draagt Elkanders
Lasten" de nood, die in vele gezin-
nen heerst helpen dragen. Dit is
echter alleen mogelijk, wanneer de
ingezetenen van de gemeente hier-
bij helpen door hun medewerking
en hun offer.

Gezondheid is een groot goed,

waarvoor men dankbaar moet zijn.
Men kan deze dankbaarheid tonen
door enige uren van zijn vrije tijd
beschikbaar te stellen voor hen die
dit grote goed moeten missen. Men
kan zich aanmelden als collec-
tant(e) aan onderstaande adressen.

Het comité
P. Keijzer, v. Lennepweg 34; G.
Pols, Bilderdijkstraat 13; G. Os-
kam, Westerparkstraat 3.

Ander telefoonnummer
De inspecteur van het Ontvangkan-
toor directe belastingen te Haar-
lem deelt ons mede dat het tele-
foonnummer van het Ontvangkan-
toor Klein Heiligland 84 te Haar-
lem is
11996.

gewijzigd van 20938 in

Programma van Voetlicht
In een onlangs gehouden be-

stuursvergadering van de R.K.
toneelvereniging 't Voetlicht werd
het programma voor het komende
toneelseizoen vastgesteld. Het ziet
er als volgt uit: 25 oktober • wordt
een kienavond gehouden en op 7
februari 1959 vindt de opvoering
van een toneelstuk plaats. Het sei-
zoen wordt besloten met een ca-
baretuitvoering op 25 april.

Duivensport
De p.v. „Pleines" hield op zondag

7 september een wedvlucht vanaf
Duffel, afstand 143 km. Gelost om
8.25 uur arriveerde de eerste" duif
om 10.25 uur.

J. B. Koper l, 13, 16; C. Visser 2,
8, 14, 19, 21; B. Lukkassen 3; Th.
v. d. Meulen 4, 7, 10; Jan Koper 5,
12, 15, 20; J. Schrander 6, 18; R.
v. Gijtebeek 9, 11; C. K. Drayer 17,
23; K. Driehuizen 22.

wie
het seizoen is uit!

Vrienden, ik heb gemerkt dat
men in Zandvoort hier en daar nog
vasthoudt aan het seizoen. Men wil
er niet aan dat de cake op is. 't Is
afgelopen. Punt. Uit.

U moet zich bij het onver mij de-
lijke neerleggen. U hebt 't trou-
wens geweten toen u — toen het
seizoen — er aan begon. Er komt
een dag, waarop de gasten de bad-
plaats een vaarwel toeroepen. U
had zich langzamerhand, te begin-
nen met juni, op dat uur moeten
voorbereiden. Zo is 't nu eenmaal
in dit leven: aan ieder beginnen is
noodzakelijk het eindigen verbon-
den. Partir c'est mourir un peu, dat
zingen de Fransen, die door de ge-
hele geschiedenis heen altijd nauw-
keurig hebben geweten hoe je je bij
een afscheid moet voelen. Zeker
wel, vrienden, eigenlijk behoren wij
allen nu een klein beetje dood te
zijn. Dit geldt ook voor de badgas-
ten. Ik geef toe dat 't op z'n Frans
heel wat prettiger klinkt, want bij
ons zouden ze zeggen — en waar-
schijnlijk zingen ze staan hier
voor niets — „Ik ben er kapot
van". Ergens zijn er lieden, die op
het ogenblik in. een hoek zitten te

janken over de voorbije maanden,
die nooit meer terug komen. Het
was zo mooi kon dat niet blij-
ven duren ?

„Das Lied ist aus" klinkt ons iet-
wat vertrouwder in de oren met uw
goedvinden. En dit drukt bijna het-
zelfde uit als de Fransen bedoelen.
Do Duitsers zijn in dit opzicht niet
zo doordrongen van de wenselijk-
heïd van een beetje dood gaan als
je afscheid van iets of iemand hebt
moeten nemen. De lui uit het Ruhr-
gebied, het Rijnland en Westfalen
zeggen dat het liedje uit is en ze
leven doodgewoon verder. Eigenlijk
is dit fen soort verraad aan de
goede gewoontevorming bij een af-
scheid. Het zij nogmaals gezegd: je
behoort een tikkeltje dood te zijn
als je de boel hebt moeten achter-
laten en zelf achter gelaten bent.

Ik wil hier nu verder niet dieper
ingaan op de specifieke verschillen
in de ritus van het afscheid nemen
bij Fransen en Duitsers. Kundiger
mensen dan ik, encyclopedisten en
opinie-onderzoekers, zullen dit voor
u doen. Ik weet wel dat er nog
steeds gasten in Zandvoort zijn.
Dat zijn beroepsplakkers, die we-

ten niet van uitscheiden, die ken-
nen niet de harde werkelijkheid
van een tijd van komen en van
gaan.

Het rekken van het seizoea, zo
lang het weer zich niet aanpast aan
deze methode, is uit de boze. U
moet niet meer willen hebben dan
de natuur in haar goedheid geeft.
Seizoen-goden moet men nooit ver-
zoeken. U ziet welke heilloze ge-
volgen er uit kunnen voortvloeien.
Ten gerieve van de zojuist gesigna-
leerde plakkers kunnen wij haast
niet meer rechtop blijven zitten.

De natuur wijst zelf de weg al.
Inderdaad, het weer is zelfs al aan
't dood gaan en met het weer de
blaadjes, de vlindertjes en de bloe-
men

Heus, wij vonden het fijn dat u
er was, u hebt een verschrikkelijke
hoop geld achter gelaten in Zand-
voort, maar — wij smeken het u —
gaat nu weg, laat ons nu alleen,
laat ons in vrede onze wonden lik-
ken en orde stellen op onze zaken,
die des winters zijn.

De kunst van het op de juiste
tijd weggaan is helaas niet ieder
gegeven. Waarom de gastvrouwen
de gastheren blijven plagen totdat
ze in slaap vallen? Hebt u dan uw
zin? Als u nóg langer blijft, bent
u getuigen van ons doodgaan. En
dat vinden wij niet leuk.

In gemoede: Zandvoort ken ver-
bazend vervelend zijn. Maar u ook,
hoor! Kom op, lui, er is hier niets
meer voor u te zoeken!

BARTJE

de en Gereformeerde grondslag. Hij
juichte ook het besluit van de ge-
meenteraad toe tot de stichting van
een Christelijke school in het noor-
delijk deel van de gemeente. Dit
;edeelte van Zandvoort zal in de

nabije toekomst een stevige uit-
breiding ondergaan.

De inspecteur van het lager on-
derwijs de heer Bouchette sprak
als derde spreker de aanwezigen
toe. Deze in Zandvoortse onder-
wijskringen omstreden functionaris
zei verheugd te zijn eens een vrlen-
delijk woord 'over zijn beleid van-
uit de badplaats te vernemen. De
contacten met de verschillende offi-
ciële instanties van Zandvoort wa-
ren voor hem niet altijd van pret-
tige aard geweest en de kritiek niet
mals. In de raad kan men alles zeg-
gen op het gebied van onderwijsbe-
leid maar ik ben er dan niet bij en
kan mij dus ook niet verdedigen,
aldus de inspecteur.

Spreker beklaagde zich over het
kwade lot van een onderwijsinspec-
teur, die overal de schuld van
krijgt. De inspecteur bracht ook
het protest in herinnering dat een
aantal ingezetenen van Zandvoort
had ingediend bij de hogere orga-
nen om de oprichting van een
Chr. L.O. school in Zandvoort-
Noord te verhinderen. Met de hand
op zijn hart — letterlijk en figuur-
lijk — verklaarde de heer Bou-
chette dat hij geen voorkeur heeft
voor het openbaar of bijzonder on-
derwijs. Het openbaar onderwijs
wordt in Zandvoort in geen enkel
opzicht ten achter gesteld bij de
Christelijke school. Men verliest
hierbij wel eens uit -het oog, aldus
de inspecteur, dat de openbare
school niet van de overheid is, maar
geleid wordt door de overheid. De
school is en blijft een keuze van de
ouders.

Beide schoolvormen zullen zon-
der voorkeur door hem worden be-
handeld.

Na deze onderwijsfunctionaris
werd nog gesproken door de heer
Koerselman, hoofd van de openbare
U.L.O. school, de heer Van Houten
namens de Wilhelminaschool en ds
A. de Ruiter, predikant van de
Gereformeerde gemeente. Het slot-
woord werd gesproken door het
hoofd van de nieuwe Chr. U.L.O.
school, de heer Kiewiet.

J.G.B.

In zijn stpeech tijdens de officiële
ingebruikneming van de Chr.
U.L.O. school heeft de inspecteur
van het L.O. zich beklaagd „over
het kwade lot van een inspecteur
die overal de schuld van krijgt".
Ben opmerking die verband hield
met de kritiek die door de ge-
meenteraad de laatste tijd op tAjn
beleid was geuit. Hij verweet de
raadsleden dat mij op zijn werk-
wijze aanmerking hadden gemaakt,
sonder dat hij daarbij aanwezig
was.

Hetgeen hij de gemeenteraad
kwalijk nam — kritiek op zijn
werkmethode — was voor hem. ech-
ter geen beletsel de kwestie te be-
handelen op een bijeenkomst die
daarvoor zeker niet de geëigende
plaats was.

De inspecteur vond het daarbij
nodig met „de hand op zijn hart"
te verklaren dat hij geen enkele
voorkeur had voor het bijzonder of
openbaar onderwijs. Zover ons be-
kend heeft men de inspecteur noch
in de gemeenteraad, noch in de een
of andere openbare bijeenkomst
hierover enig verwijt gemaakt.

Een dergelijke ontboezeming —
wanneer die als een verweer tegen
een aantijging was bedoeld — lijkt
ons dan ook weinig terzake en
bovendien erg ongelukkig.

Het is niet meer dan een natuur-
lijke zaak, dat een inspecteur van
het onderwijs geen voorkeur laat
gelden voor een van onze school-
typen. Wanneer hij dat wel KOU
doen is hij ons vertrouwen niet
langer waardig.

Met de hand op het hart te ver-
klaren dat er van enige voorkeur
geen sprake is, is niet voldoende.
Dit moet in het beleid van de
functionaris tot uiting worden ge-
bracht, zodat het ook zonder een
beroep op de hartslag voor iedereen
duidelijk is. Red.



Goede vlucht van Meeuwen
H.B.C, met 2-O^verslagen

De eerste competitiewedstrijd in het nieuwe seizoen is voor Zand-
voortmeeuwen zondag j.l. een volledig succes geworden. De ontmoe-
ting tegen H.B.C., de Heemsteedseclub, die momenteel door Kick Smit
getraind wordt, eindigde in een verdiende 2—O overwinning. Of-
schoon deze score min of meer „bescheiden" is, moet toch gezegd
worden dat Zandvoortmeeuwen het grootste deel van de wedstrijd
verre in de meerderheid is geweest. De uitstekende doelman Warmer-
dam van H.B.C, heeft zijn club echter voor een grotere nederlaag
behoed.

Zandvoortmeeuwen speelde nog
zonder Roodselaar, die aan z'n knie
geopereerd en voorlopig niet be-
schikbaar is. In zijn plaats was de
jonge Jacobs opgesteld, een ver-
beten en taai volhoudende knaap,
die een waardevolle reservekracht
zal blijken. Hij paste zich bijzonder
snel aan de typische ,semi-derby"
sfeer aan. In het begin van de
strijd ontpopte de Zandvoortse aan-
val zich wederom als een uitermate
gevaarlijk en beweeglijk kwintet,
dat echter weinig geluk met zijn
talrijke schoten had. Paal en lat en
in laatste instantie de bekwame
Warmerdam, voorkwamen dat
H.B.C, in het eerste halfuur reeds
tegen een 3—O achterstand aan
keek. Jan Visser (middenvoor) was
al tweemaal „oog in oog" met de
Heemsteedse keeper geweest, voor-
dat zijn derde charge doel trof.
Maar het was de goed leidende
scheidsrechter, de heer Domselaar
uit Amsterdam, niet ontgaan dat
Ab Koning de keeper op ongeoor-
loofde wijze had gehinderd

Aan de andere kant bleek de
enige man, die werkelijk gevaar-
lijk was voor de Zandvoortse ach-
terhoede, linksbuiten Duindam, te
weinig steun te ontvangen van zijn
medespelers. Zijn snelheid en goede

voorzetten bleven praktisch onge-
bruikt. Vlak voor rust loste G. Hal-
derman, die aanvankelijk vrij wei-
nig in het spel betrokken werd, een
verraderlijk schot, dat keeper War-
merdam in een meesterlijke reactie
tot corner verwerkte.

Na de thee pakte Zandvoor-
meeuwen de zaken meteen energiek
aan. Het gehele elftal, meer dan
voor rust uitstekend combinerend,
sloot als een bus en het zag er voor
H.B.C, donker uit, toen reeds in de
derde minuut Gerlach Halderman,
die een prachtige wedstrijd speelde,
een van zijn bekende solorennen
besloot met een hard en strak schot
in de uiterste hoek. O—1.

Het antwoord van H.B.C, was
een demonstratie van eensgezind-
heid om de gelijkmaker spoedig een
feit te doen zijn. Zandvoort beet
ook fel van zich af en daardoor
werd de strijd harder en ook boe-
iender. Enkele malen moest 't spel
onderbroken worden door kleine
ongevalletjes, die de goede ver-
standhouding in het veld echter
geen afbreuk deden. (Ben sportief
tafereeltje was de hulp, die Kick
Smit — met natte spons! — Ab
Koning bood!). H.B.C, kwam meer
en meer in de aanval en het was
onbegrijpelijk dat men volhardde

in de taktiek van de vier mans voor-
hoede, waarin de oud-Haarlem-
speler Henk Kors als teruggetrok-
ken middenvoor, bijna alle duels
met G. Kerkman verloor.

De beide kanthalfs, Neeskena en
Drayer, zetten keer op keer dit
viertal aan het werk, maar de uit-
stekend in vorm zijnde Jan Zwem-
mer en Arie Stokman op de beide
backplaatsen, waren onvermurw-
baar! Het was kenmerkend voor
de geringe stootkracht van de
Heemsteedse voorhoede, dat Ter
Wolbeek (betrouwbaar) bijna geen
moeilijke schoten kreeg te stoppen.
Spil Kors wisselde met Henk Kors,
maar ook dit hielp niet. Zandvoort-
meeuwen veroverde opnieuw het
middenveld en C. Stokman, en Bud
Water, die zich op alle moeizaam
door v. Bergen en Verbruggen naar
voren gespeelde ballen stortten, ga-
ven 3e Zandvoortmeeuwen-aanval
volop gelegenheid te tonen wat hij
waard was. Henny Kors maakte in
deze periode nog een doelpunt met
hoofd en hand. Dat laatste was
de heer Domselaar niet ontgaan,
zodat de stand O—l bleef.

Dit was niet naar de zin van
Castien, Visser en Koning, die dik-
wijls intelligent combinatiespel ont-
plooiden. Zij wilden meer en toen
Ab Koning eens de bal prachtig in
de doelmond „prikte", wierp Ger-
lach Halderman zich languit voor-
over en kopte de bal langs de ver-
raste Warmerdam. Dat was H.B.C.
te machtig. Wel probeerden De
Reus en J. Duindam nog met verre
schoten Ter Wolbeek te verschal-
ken, maar het pleit was beslecht.
De Zandvoortse achterhoede liet
zich niet passeren. Wel probeerde
Ab Koning de doelcijfers nog wat
op te schroeven, maar toen wilde
Warmerdam zich verder niet meer
in de luren laten leggen. Het bleef
2—O voor Zandvoortmeeuwen, die
met hun spel — vooral na de rust
— indruk maakten op het vrij tal-
rijke publiek. H. W.

o
WERKSTER GEVR. en-
kele dgn. p. w. Huisman,
Thorbeckestraat 50, telef.
3874.

Te koop prima KINDER-
COMMODE ƒ 35,—. Fr.
Zwaanstraat 12, tel. 3756.

Te koop gevr. KAMER-
VERH. BEDR. of huis,
dat daarvoor gesch. is.
Tel. 728427-020 of br. nr.
6902 Z. Crt.

PERMANENT PENSION
aangeb. v. nette rustige
heer. Br. nr.' 6814 Z. Crt.

Te koop HEREN WIN-
TERJAS. KI. mt. ƒ 20,-.
Oosterparkstraat 50a, 2x
bellen.

Inkoop van alle soorten
BOEKEN, PRENTEN en
CURIOSA. Telef. 02507-
3548.

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen. Tot
1.30 uur geopend. Zee-
straat 62, tel. 2263.

Ter overn. aang. BANK-
STEL (mahonie) met
ronde tafel. Vinkenstr. 12.
Nieuwe VOLKSWAGENS
1958 ƒ 20,- p. d. Pieters,
Haarl.straat 2. Tel. 3652.
Te koop aangeb. DAMES
SPORTRIJW1EL in pr.
st. Dr. C. A. Gerkestr. 105.

Te koop 4 HUISKAMER-
STOELEN ƒ 40,-. v.
Ostadestraat 7a..

Te huur aang. voor de
wintermnd. QEM. ZIT-
SLAAPKAMER. Br. nr.
6903 Z. Crt.

Wij STOFFEREN voor u.
WONINGINRICHTING

HEEMEIJER
v.Ostadestr. 7a - Tel. 3116

SPECIALE AANBIEDING
blanke dressoirs ƒ Hfi,—
blanke eethoelt ƒ 215,—.
Woninginrichting, v. Osta-
destraat 7a, telef. 3116,
Zandvoort.

Rijks gedipl.

schoonheidsspecialiste
(manicure)
Behandeling volgens afspr.
Indien gewenst ook aan
huis. Telefoon 3658.

WERKSTER GEVR. één
ocht. p.w. Mevr. Stiefcel,
Tolweg 29.

Dirk van den Broeks
SUPERMARKT N.V.

vraagt

winkelbediende
17-21 jaar.

Aanmelden op kantoor
(Hr. Verlaan) Kerkstraat 19.

Met droefheid delen wij u
mede, dat in vrede is heen-
gegaan, onze lieve moeder,
behuwd- en grootmoeder

Sara Catharina Pfimdt
geboren Broekman

in de leeftijd van 81 jaren.

Irene Transvaal:
J. L. A. Pfundt
B. A. M. Pfnudt-Bauduin

Rotterdam., Meent SSc:
G. Pfundt
E. Pfundt-Mindler
en kleinkinderen.

Zandvoort, 7 september 1958.
„Huis in de Duinen",
Herman Heijermansweg 1.
De overledene is opgebaard
in het „Huis in de Duinen".

De ' teraardebestelling zal
plaatsvinden donderdag 11
sept. om 3 uur op de Alg.
Begraafplaats te Zandvoort.

Dameskapsalon ,Eugène'
Hogeweg 72, telefoon 2068 voorheen
Van Baerlestraat, Amsterdam.
Eugène voor het fijnere genre.
Individuele kapsels. Nieuwste
Gold wave en kleurspoelingen

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Zaterdag 13 en zondag 14 sept.
8 uur.: Toneelgroep „Puck"

„Terug naar Bountiful"
Woensdag 17 september 8 uur:
„De Haagsche Comedie"

„De Humorist"
Prijzen ƒ 1,25 t.m. ƒ 5,- (a.i.)
verk. op speeldagen en 2 dagen
ervoor van 10—3 uur, na 12 uur
tel. Coupons geldig.

SCHAAKLIEFHEBBERS,
ATTENTIE!

De Zandvoortsche Schaakclub is
het nieuwe seizoen weer begonnen.
Gespeeld wordt elke

donderdagavond
aanvang 8 uur, in de zaal van Gem.
Gasbedrijf, Tolweg 10
Komt eens kennis maken, u bent
van harte welkom.

Was-
machines
centrifuges

Henk
Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 6-7, telef. 2874

HAZEWIND DUFFEL COATS,
PIXPOOLS jongenspantalons,
HAZEWIND PULLOVERS in mo-
derne kleuren, KINDERJACKS.

Sporthuis Zandvoort
Haltestraat 35 — telefoon 2131
Wegens vakantie gesloten van 15

de ACTIE VOOR SPAREN DOOR SCHOOLKINDEREN

Ruim 20 000 onderwijzeressen en onderwijzers in Nederland

staan weer gereed om nieuwe leerlingen de weg naar

het sparen te wijzen en de oudere kinderen aan te moedigen

op de eenmaal ingeslagen weg voort te gaan.

Het onderwijzend personeel wijdt aan dit belangrijke

onderdeel van de opvoeding zijn beste krachten/ getuige het

feit, dat het aantal schoolspaardertjes bij de RPS

in de afgelopen negen jaar telkens met sprongen omhoog is

gegaan en het halve miljoen dicht begint te naderen!

De 10de spaaractie van de Rijkspostspaarbank staat

vóór de deur! Ouders: u kunt deze

actie ondersteunen door uw kinderen toestemming te

geven er aan mee te doen. U stelt hierdoor de

leerkrachten in staat hun nuttige taak te verrichten

en geef t uw kinderen iets
V, T

bijzonder waardevols mee voor het verdere leven.

R I J K S P O S T S P A A R B A N K
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Wanneer zwijgen of spreken?
Krantenvragen rond „sub judice"

De roemruchte „zaak Majoor K." die enige tijd geleden in het mid-
delpunt van de belangstelling heeft gestaan, heeft de pers met een
nieuw probleem opgescheept.

Het verwijt heeft geklonken dat zovele bladen over deze zaak in
alle talen gezwegen hebben, terwijl het toch juist aan het ijveren van
„de krant" te danken is geweest dat over deze zaak meer klaarheid
is gekomen, misstanden aan het licht zijn gebracht en belangstel-
ling is gewekt voor het lot van een man, die, zoals is gebleken, inder-
tijd ten onrechte werd veroordeeld.

Het verweer daarop is, dat het
in ons land een goede gewoonte is
niet opinievormend over een zaak
te schrijven die nog geen „sub
judice" is, met andere woorden,
waarin de rechter nog geen uit-
spraak heeft gedaan. (Onlangs is
over dese kwestie in ons blad een
uitvoerig artikel gewijd}.
't Is echter een onweerlegbaar feit,
dat de krant meermalen heeft bij-
gedragen tot opheffing van mis-
standen. We denken dan meteen
aan de zaak-Dreyfus, we herinne-
ren ons het kruisvaarderswerk
van sommige Amerikaanse journa-
listen ter bestrijding van misdaad
en corruptie, en we constateren dat
als het er om gaat de publieke
opinie wakker te schudden, de
krant het aangewezen middel hier-
toe is.

En dan is een gewetensvol kran-
tenman er niet met de denken
„Waarom zal ik al die rommel
overhoop halen" of „Waarom zal
ik mezelf zoveel narigheid bezor-
gen", dan zal hij moeten doen wat
hij ziet als zijn plicht.

Helaas liggen de zaken niet im-
mer zwart-wit. Br zijn zo vaak
neven-overwegingen in 't spel. Is
het altijd het gekwetst rechtsbesef
dat de drijfveer vormt, of grijpt
men de misstanden aan om per-
sonen, groepen, stelsels te treffen
die wellicht een of meer steken
hebben laten vallen, maar niet ver-
dienen om met het badwater te
worden weggeworpen? Zulke over-
wegingen vertroebelen de zaak en
vertroebelen onze kijk op de zaak.

Laat ons eerst vaststellen dat
het de rechter is, die het oordeel

MAANDAG l SEPTEMBER — Nu
ik dit schrijf moet ik er op eens
aan denken dat wij — Jans en ik
— ieder jaar om deze tijd 'een beet-
je in de put moeten zitten. Dan we-
ten wij dat het seizoen voorbij is.
't Is misschien wat kinderachtig,
maar je went zo aan alles, aan de
mensen, die komen en gaan, aan de
zee en aan de drukte, die je eigen-
lijk niet meer missen kunt.

Dit jaar is het helemaal anders.
We hebben gewoonweg geen tijd
voor sentimentele gedachten! Wat
mij betreft: laten we zo maar een
poosje door gaan. 't Kan geen
kwaad de handen uit de mouwen te
steken, ook in de maand septem-
ber. Jans zegt dat je daar jong bij
blijft. (Ik heb 't anders een paar
weken geleden wel iets anders ho-
ren zeggen!)

Gisteren hebben we weer
een topdag gehad. Ik begrijp
niet goed hoe ze dat een top-
dag kunnen noemen, want
hoeveel toppen heeft deze zo-
mer dan wel gehad? Mis-
schien komt de hoogste top
nog.

Ik heb gehoord dat er ont-
zettend veel gasten te ken-
nen hebben gegeven dat ze in sep-
tember willen blijven. Wie zal dat
betalen, mensen?! 't Schijnt de
meesten nogal goed te gaan. Som-
migen sparen er het hele jaar voor
om hier een maand aan zee door
te brengen.

Gelukkig hebben we ook weer
eens een nieuwe gemeenteraad, 't
Zal me benieuwen of wij er nog
op vooruit gaan. Ik bedoel wij,
strandmensen.

DINSDAG 2 SEPTEMBER -
Jans zei vanmiddag dat ze best nog
eens de tijd wilde meemaken van
de ouderwetse badjuffrouwen en de
koetsjes! Die goeie ziel zit nou al-
tijd tegen het einde van de pret
vol met rare gedachten. Drie maan-
den strandwerk en twee weken zo-
mer zijn haar toch zeker niet in d'r
kouwe kleren gaan zitten! Bad-
koetsen en badjuffrouwen En
wat moet er dan van De Wurf te-
rechtkomen? Bovendien is er voor
die dingen (ik bedoel nou alleen
de koetsen) helemaal geen plaats
op het strand. Volgend jaar wordt
het bezoek nog groter, dan kunnen
m'n stoelen er misschien niet eens
allemaal meer op.

VRIJDAG 5 SEPTEMBER. -
De redaktie heeft mij bericht dat
ik vandaag niet in de krant kom.
Er moeten foto's van „de dames
en de heren" worden afgedrukt en
die gaan natuurlijk voor. Ik zei te-
gen meneer de redakteur: als de
mensen nou maar niet denken dat
ik er mee uit ben gescheden zon-
der afscheid te nemen. „Ben je be-
toeterd!" zei de redakteur. „ieder-
een weet dat het seizoen rustig
door gaat tot oktober of misschien
nog langer".

Nou mag ik meteen vandaag een
beetje meer schrijven. Wel niet zo

veel als een paar weken geleden,
toen ik zowat een hele pagina
mocht hebben, maar ik ben blij dat
mijnheer de redakteur inziet, dat ik
m'n lezers en lezeressen niet zon-
der meer in de steek kan laten.

ZATERDAG 6 SEPTEMBER -
Zondag kunnen we er weer aan,
hoor. 't Weer blijft mooi, misschien
komt er wel een hittegolf zeggen
de geleerden.

Jans is 't ook niet eens met al
die, kuilen in ons strand, „'t Is net
een maanlandschap soms!" zei ze.
Ik vroeg of ze dan wel eens op de
maan geweest was. „Nee", zei ze,
„dat wel niet, maar ik heb gelezen
dat de maan vol met kuilen en ga-
ten zit, net als Zwitserse kaas. Hier
op de aarde willen ze hoge en ge-
vaarlijke bergen beklimmen en

straks vliegen ze naar de
maan om de kuilen te in-
specteren!" Waar haalt ze 't
vandaan, hè!?
ZONDAG 7 SEPTEMBER-
De vermelding van topzon-
dagen wordt eentonig! Ik
kan niet merken dat 't sep-
tember is en notabene al een
week lang! Veel van m'n
oude en vertrouwde klanten

zijn weg, maar er komen ook weer
anderen, zodat het bijna niks min-
der druk is. De reklamevliegtuigen
blijven ook hun rokertjes, ver-
mouth en pillen aanbevelen, die we-
ten ook niet van ophouden. Ik vind
het — afgezien van die stomme
vliegerij — gezellig hoor, dat alles
bij het oude blijft. Voorlopig heb-
ben we een best naseizoen en dat
maakt het hele seizoen goed. Er
zijn vorige maand een paar zwart-
kijkers geweest, die hebben gezegd
dat de zon wel tot februari mocht
blijven schijnen om nog iets van
het seizoen te redden. „Is 't niet om
te gillen?! zei Jans. Nou, ik vind 't
ook overdreven; deze vorm van
medelijden opwekken gaat er toch
niet in, denk ik. Gerust, hoor
ze moeten ons maar laten schuiven.

WOENSDAG 9 SEPTEMBER -
Die vervelende Bartje heeft weer
eens een stunt uitgehaald. Zegt-ie
tegen de badgasten: Ga nou asje-
blieft weg, mensen, jullie hebben
hier niets meer te zoeken Die
vent schrijft ook maar alles wat 'm
voor z'n malle kop komt. Ik be-
grijp mijnheer de redakteur toch
niet goed meer, dat die alles maar
goed vindt. Gelukkig trekt niemand
zich er wat van aan. De mensen
blijven lekker nog een poosje!

DONDERDAG 11 SEPTEMBER
Je weet bijna niet meer hoe regen
er uit ziet. Gisteren kregen we er
nog wat van, voor het droge stof.
Ik vraag me af wanneer ik m'n
stoelen moet repareren, als 't zo
blijft doorgaan, want vanmiddag
zei De Bilt dat er weer een hoge
rug aan komt, een hoge rug met
mooi-weer-druk, of hoe dat ook
mag heten. In ieder geval krijgen
we aanstaande zondag weer een
topdag! STOELEMAN

velt en hij alléén. Hij heeft de be-
voegdheid, hij beschikt over al het
feiten- en getuigenmateriaal en
wanneer we aan zijn integriteit
gaan twijfelen is er niet „some-
thing", maar héél wat „rotten in
the state".

Wanneer men dus, op de uit-
spraak vooruitlopende, reeds opi-
nievormend gaat optreden en bij
het krantenlezend publiek een me-
ning tracht te planten omtrent
schuld of onschuld, recht of on-
recht, dan raakt men daarmee aan
de fundamenten van de rechtsstaat.

Ook al belijdt men zijn vurige
liefde voor deze staat en motiveert
men zijn handelen daarmee, dan is
het resultaat nog, dat bij het pu-
bliek twijfel wordt gezaaid en dus
het ondermijnend werk reeds is be-
gonnen.

De krant is geen rechter. Zij
moet ook niet voor rechter gaan
spelen. In Engeland heeft men
daar mee wel voorzichtigheid ge-
leerd, constant bedreigd door het
gevaar van een aanklacht wegens
hetzij „libel", hetzij „contempt"...
maar in Engeland en ooit in A.me-
rika heeft een beïnvloeding van de
openbare mening veel sterker ge-
volgen, daar men daar de jury-
rechtspraak kent en de eerste eis
ten aanzien van de juryleden is,
dat ze met een „open mind", dus
volkomen objectief en onbeïnvloed,
tegenover de zaak staan.

Het is dan ook zeer de vraag of
bij de behandeling van het „sub
judiee"-vraagstuk de beïnvloeding
de doorslaggevende factor moet
zijn.

Natuurlijk moet men het ,sub ju-
diee" niet gebruiken als dekman-
tel voor zaken, die met de gerech-
telijke behandeling niets te maken
hebben, bijv. de behandeling van
een verdachte door de opsporings-
autoriteiten. In de zaak majoor K.
hebben de meeste bladen niet al-
leen gezwegen over de zaak zelve,
maar ook over 't optreden van het
opsporingsapparaat en de daarbij
toegepaste methoden. De verouder-
de militaire rechtspleging is op de-
ze wijze tevens aan de kaak ge-
steld en dit is allemaal nuttig en
nodig. In deze hele zaak is het wit
zo moeilijk - te . scheiden van de
dooier. In meer dan één opzicht
bleek het nodig, dat de publieke
opinie werd wakker geschud
waarbij het „sub judice" in geen
geval opging.

Veeleer kan men zich afvragen
of hier niet een ander verschijn-
sel optreedt, dat der concurrentie.
Geen blad vindt het aangenaam
als „nummer twee" te moeten ko-
men. Heeft een concurrent een pri-
meur, dan schijnt soms de neiging
te bestaan het succes te verkleinen
door zelf het bericht onopvallend te
geven, als wilde men zeggen „daar
maakt hij nou zo'n drukte over".
Of soms verzwijgt men het hele ge-
val. Aangezien verreweg de mees-
te mensen maar één krant lezen,
loopt dat niet in de gaten. De vraag
mag worden gesteld of soms niet
redactionele eerzucht het wint van
de plicht, de lezers volledig in te
lichten, ook al is het dan misschien
later dan de concurrent het heeft
gedaan.

Wanneer wij het begrip „sub ju-
dice" handhaven dan moeten we
het ook streng begrenzen tot de
rechtzaak zelve. In sommige krin-
gen bestaat de neiging, de krant
iedere opinievormende taak te ont-
zeggen. We denken aan dat ge-
meentebestuur in het Noordoosten
van ons land dat niet toestand com-
mentaar te leveren op de pre-advie-
zen van b. en w. vóór het voorstel
in de raad was behandeld, omdat
anders de raadsleden beïnvloed zou
den worden De beïnvloeidng mocht
dus alleen komen van de zijde van
het college. Zo'n standpunt is na-

dii&tnma
Drie maanden ge-
leden nam generaal
De Gaulle op ver-
zoek van een meer-
derlieid in het Fran-
se parlement liet
roer van de staat

in zijn autoritaire handen, het roer
dat aan de democratische krachten
van het na-oorlogse Frankrijk door
zwakte en innerlijke verdeeldheid
was ontglipt.

In deze periode heeft de generaal
zijn kruistocht voor het herstel van
de Franse eenheid in het -moeder-
land en de gebieden overzee met
voortvarendheid en met zonder
geestelijke grootheid en pliysieke
moed aangepakt. Vooral zijn per-
soonlijke inzet voor de zaak die
hem heilig is, Frankrijks prestige
en grootheid, heeft niet nagelaten
een diepe indruk te maken op Fran-
sen en niet-Fransen.
Maar ergens weten wij dat het een
bewondering is die meer met oma
emotionele gevoelens, ons sentiment
voor menselijke grootheid te ma-
ken heeft, dan met ons verstandelijk
inzicht.
De Gaulle heeft de eenheid en h^t
herstel van zijn land meer in zijn
persoon verenigd en gesymboli-
seerd dan in de geest en het den-
ken van de natie. Zijn oplossingen
van de politieke, sociale en econo-
mische defecten van Frankrijk bie-
den tot op heden weinig perspectief
voor een vernieuwing op lange ter-
mijn.
Het is daarom ook typerend voor
zijn persoonlijk optreden in de po-
litiek dat de nieuwe grondwet
waarover de Fransen op 28 septem-
ber a.s. moeten beslissen zich voor-
namelijk bezighoudt met de rech-
ten en bevoegdheden van het hoofd
van de Franse republiek. Set is een
staatsstuk waarin de generaal en
niet de staatkunde gebaseerd op
democratische grondslag de centra-
le figuur is. Hij verbindt aan de
keuze voor of tegen de nieuwe
grondwet tevens de keuze voor of

tegen zijn persoon en politiek.
Na de debacle van de democratie in
Frankrijk schijnt die keuze op dit
ogenblik zonder enig alternatief.
Men is ook als niet-Fransman ge-
neigd „ja" te zeggen tegen De
Gaulle. Want zijn falen en zijn
heengaan zouden een duiselingwek-
kend luchtledig scheppen, een poli-
tiek vacuüm dat de weg zou banen
voor een politieke chaos zowel in
Frankrijk als in Noord-Afrika.
De door De Gaulle geïnspireerde
beginselen voor een nieuwe Franse
gemeenschap zijn zeker niet zonder
meer verwerpelijk. Zij getuigen van
een werkelijkheidszin die de Fran-
se politici van de vierde republiek
nooit hebben getoond en zij zijn
niet zonder durf en geest.
Maar op lange termijn is aan hot
aanvaarden van de voorgestelde
grondwet .die- de rechten van het
parlement tot het -minimum beperkt
en dat van het staatshoofd oneven-
redig vergroot, een gevaarlijk risi-
co verbonden.
Men -moet er niet aan denken — of
juist wel — wat er kan gebeuren
wanneer De Gaulle eenmaal ver-
dwenen is.
De grondwet kan dan de weg effe-
nen voor een dictatuur die Frank-
rijk opnieuw in een. systeem op-
sluit. Een systeem dat erger is dan
men heeft prijsgegeven. Een be-
vestigend. antwoord op de grond-
wet van de generaal dat op dit
ogenblik de enige mogelijkheid lijkt
om uit de impasse te geraken kan
morgen door Fransen en niet-Fran-
sen worden betreurd als een af-
schuwelijke misslag.
Voor dit ernstige dilemma worden
de Fransen op 28 september a.s. ge-
steld wanneer zij kortweg met ja
of nee, voor of tegen de nieuwe
grondwet, moeten stemmen. En
-men kan met de Franse schrijver
Pierre Henri Si,mon de vraag stel-
len „of het wel loyaal is van de
Fransen te verlangen, dat zij een
samenvattend antwoord 'geven op
vragen die zo verschillend van aard
zijn en zo sijn saamgesmolten".

tuurlijk baarlijke nonsens, maar
plaatselijke machthebbertjes, die
de sub-judice klok wel eens hebben
horen luiden, kunnen er toch maar
kwaad mee stichten.

Wanneer wij ons houden aan de
regel, dat de rechter, en hij alléén,
heeft te oordelen over schuld of
onschuld, recht of onrecht, dan
heft dit zeker niet de mogelijkheid
op misstanden aan de kaak te stel-
len en de rechter voor dwalingen
te behoeden, door openbaarmaking
van gegevens waarvan men mag
aannemen dat die hem onthouden
zijn, al of niet opzettelijk. Het komt
er echter vooral op aan, op welke
wijze men dit doet. Men kan er van
uitgaan, dat die rechter er toch
niets van maakt, dat alles en ieder-
een even corrupt is en het hele ge-
val creëren rond de figuur van de
martelaar. Men kan ook op volko-
men objectieve wijze en zonder de
positie van de rechter aan te tas-
ten, noch een schaduw te werpen
op de onkreukbaarheid van de
rechtspraak, zoveel gegevens pu-
bliceren, dat dit materiaal niet kan
worden genegeerd. Dan vermijdt
men de indruk te wekken, dat ne-
ven-overwegingen een rol spelen.
Dan maakt men het ook andere
bladen niet zo moeilijk hun publiek
voor te lichten, zonder mee te spe-
len in een demagogisch spel.

SNELLERE BUSDIENST
Zandvo ort-Haarlem-Amsterdam

De bussen van de N.Z.H, die een
jaar geleden de tram tussen Zand-
voort en de twee grote steden uit
het achterland opvolgden, gaan
sneller rijden. Het is namelijk in
de praktijk gebleken dat de bussen
het traject vlugger kunnen afleg-
gen dan het vroegere vervoermid-
del, zo vernemen wij van de zijde
van de N.Z.H, directie.

In de nieuwe winterdienst gaat
er zeven minuten tussen Amster-
dam en Zandvoort af, de totale rij-
tijd bedraagt dan drieenvijftig
minuten. De vertrektijden in Zand-
voort zullen daardoor enige wijzi-
gingen ondergaan. De frequentie
zal tussen Haarlem en Zandvoort
nog wat worden opgevoerd, inzon-
derheid op zater- en zondagmid-

dagen: dan wordt de tien-minuten-
dienst gehandhaafd.

De speciale busweg die is aan-
gelegd op de vroegere trambaan
tussen de halte Kostverloren en het
tijdelijke eindpunt nabij het Zwar-
teveld wordt binnenkort in gebruik
genomen. Hierdoor wordt een één-
richtingsverkeer mogelijk zonder
dat de smalle Haarlemmerstraat
gebruikt behoeft te worden. De
busweg is uiteraard voor elk ander
verkeer verboden.

Gemeenteraad
De eerstvolgende gemeente-

raadsvergadering is vastgesteld op
dinsdag 7 oktober a.s.

Najaar-toerisme
Was in andere jaren de eerste

september voor Zandvoort een fa-
tale datum in die zin, dat het bad-
scizoen was geëindigd en dat er
ook bij mooi, zonnig weer, prak-
tisch geen nieuwe gasten meer
kwamen opdagen, thans kan men
in Zandvoort spreken van een rede-
lijk na-seizoen. Bij het bureau van
Touring Zandvoort melden zich
nog dagelijks talrijke gasten aan.
Sommigen vragen logies voor
enkele nachten, maar vrij talrijk
zijn ook degenen, die informeren
naar de mogelijkheid om nog •> oor
één of twee weken gemeubileerd te
huren. Zoals vanzelf spreekt zijn
deze gasten ook thans welkom in
Zandvoort. Touring Zandvoort ver-
strekt hun het verlangde logies-
adres of een lijst van de beschik-
bare kamerruimte.

In verband met deze na-seizoen-
bedrijvigheid zal het bureau van
Touring Zandvoort ook in het ko-
mende weekend zaterdagsmiddags
en op zondag gedurende enkele
uren geopend zijn ten dienste van
de naar Zandvoort komende
gasten.

Nieuwe directeur PTT
Met ingang van l oktober a.s. 1<3

tot directeur van het postkantoor
te Zandvoort benoemd de heer J.
Buisman, directeur van het post-
kantoor te 's-Gravenzande.

Informaties bij bevolking
Op 3 augustus j.l. reisde in de

trein D 307 van Amsterdam naar
Ancona een heer, die verklaarde
uit Zandvoort afkomstig te zijn en
zich in gezelschap bevond van een
ongeveer twaalfjarige jongen. Deze
jongen heeft in de trein achterge-
laten een gevoerd, popelinen wind-
jack.

Inlichtingen hierover kunnen
worden 'ingewonnen op de afdeling
Bevolking van de gemeentesecre-
tarie.

Watergetijden
H. W. L. W. H. W.

sept.
14 3.42 11.30 16.07
15 4.25
16 5.08
17 5.52
18 6.39
19 7.28

16.50
1.— 17.32
1.30 18.16
2.- 19.02
3.— 19.55

20 8.28 4.— 20.58
Samengesteld door

L. W. strand
berijdbaar

24.- 7.30-14.—•
12.30 8.30-14.30
13.— 9.00-15.30
14.— 10.00-16.30
14.30 10.30-17.—
15.30 11.30-18.—
16.30 12.30-19.—
P. v.d. ï,üjè KCzn



Mensen en zaken
Handelsmannetje

Het ventje wilde voor z'n vakantie-
centjes iets leuks kopen. Daarom
ging hij naar de plaatselijke markt,
waar hij aan een kraam een bijzon-
der spel kaarten kocht. Voor een
gulden, 't Waren goochelkaarten
zei de koopman en wie dat in twij-
fel mocht trekken, moest maar eens
dichtbij komen staan om te • kijken
wat je allemaal met die kaarten
kon doen. De man deed allerlei
trucjes en wonderlijke dingen, die
de aanwezige jeugd in vervoering
brachten. „Als het niet lukt," zei
hij, „dan mag je je geld terug ko-
men halen!" Het ventje, Kareltje
zal hij in 't vervolg worden ge-
noemd, offerde z'n gulden en toog
huiswaarts met z'n wonderkaarten.
Z'n moeder was niet erg enthou-
siast over de aankoop van haar
zoon en vader mopperde al iets van
„waardeloos" en „je kan er niet
eens mee klaverjassen, er zitten al-
lemaal dubbele in!" Ook mompelde
hij iets over D.M.L. of iets derge-
lijks. In ieder geval sloeg het als
een tang op een varken. De situatie
was nu zo dat Kareltje alle zeilen
zou moeten hijsen om zijn bezit een
schijn van belangrijkheid te geven.
Hij trok een gewichtig smoeltje en
spreidde de kaarten waaiervormig
uit voor z'n vaders neus. „Trek er
maar eens eentje uit ,paps," zei hij.
Vader deed het en bekeek de kaart,
stopte hem daarna — op verzoek
van z'n zoon — weer tussen de an-
dere kaarten en keek toe hoe Ka-
reltje de zaak heftig en onhandig
schudde. Na veertien kaarten te
hebben nageteld zei 't ventje: „Die
is 't!" en hij toonde een ruiten tien.
„Mis!" zei vader wreed. Kareltje
fronste de wenkbrauwen en zei:
„Deze dan!" Weer was 't mis. Zoon-
tje deed alles nog eens over, moeder
moest trekken. Ook nu mislukte de
zaak grandioos en Kareltje begon
te twijfelen aan de deugdelijkheid
van deze toverkaarten. Hij begon
zachtjes te dreinen over z'n gulden.

Moeder werd er zo draaierig van
dat ze kortweg haar zoon bij een
arm vatte en hem te kennen gaf
dat-ie mee moest komen en z'n gul-
den dan maar moest terugvragen.

Br stond nog een hele drukte
rondom de man met de fameuze
kaarten. Kareltje drong zich voor-
waarts en riep, in 't zicht van de
koopman gekomen: „Ik moet me
gulden terug, meneer, de kaarten
zijn niet goed!"
De koopman keek misprijzend naar
beneden en deed alsof hij Kareltje
helemaal niet zag. „Me gulden, me-
neer " drong de jongen en be-
gon toepasselijk opnieuw te janken.
Heel zachtjes nog maar, als een
jcnge hond, die niet goed bij een
kluif kan. De koopman manipuleer-
de weer met de kaarten en Kareltje
keek toe. „Meneer!" riep hij heel
hard. De. wonderkaartverkoper z.ei
koeltjes: „Wat heb je ventje, schiet
op. ik ben bezig, dat zie je toch..."

Maar Kareltje zei openhartig:
,'t Zijn rotkaarten meneer, ze doen
't niet en ik wil me gulden terug!"
Dit liet aan duidelijkheid niets te
wensen over. De omstanders keken
geamuseerd toe. Moeder geneerde
zich op afstand. De koopman be-
weerde: „Maak met mij effe de
kachel an!" en hij gaf Kareltje een
duw tegen z'n borst, zodat 't ventje
achteruit wankelend, op de tenen
van een knoestige man terecht
kwam. Deze stoere zoon van waar-
schijnlijk een zeemansgeslacht ver-
droeg dit niet goed en hij nodigde
de koopman uit dat jong heel gauw
z'n gulden terug te geven of hij...
Anderen bemoeiden zich er ook mee
en een vrouw uit de heffe des volks
vond dat de politie er in gekend
moest worden. Zo'n arm schaap te
bedonderen voor een piek, 't was
schande en zo meer.

Uit de buitenste kring kwam het
woord „oplichter", gevolgd door
„boef" en „gluiperd". De koopman
wenste de gulden niet te restitue-
ren. Kareltje keek om naar z'n
moeder, die schielijk een eindje door
liep. Het ventje begon verschrikke-
lijk hard te huilen, zodat de met
hem sympathiserende toeschouwers
vol schoten. Ze werden door mede-
lijden bewogen en wilden iets voor
Kareltje doen. De zeeman voelde 't
meest voor algehele vernietiging
van de kaartenkoopman anderen
wilden de schurk overleveren aan de
politie, maar een oud heertje zei
kordaat: „Hier jongen, hier heb jij
een kwartje wie volgt?" Hij
drukte Kareltje een kwartje in z'n
hand en moeder werd rood tot in
heur haarwortels toen ze zag dat
Kareltje het kwartje schaamteloos
in z'n zak stak. Men bleef roepen
naar de boef en de oplichter en het
werd rumoerig, 't Heertje schreeuw-
de er tussen door: „Nou, wie volgt,
geef dat jochie z'n geld nou!!" De
koopman werd groen van ergernis
en wilde de kaarten demonstreren,
maar niemand wilde kijken. Ver-
schillenden gaven Kareltje vervol-
gens wat geld. Moeder was al lang
verdwenen, verbijsterd en ontdaan
over haar vreselijke zoon.

Toen Kareltje verhit en enigs-
zins gekreukeld thuis kwam, toon-
de hij vader een handvol kleingeld
ten bedrage van één gulden en ze-
ven en tachtig centen

„Wat heb je daar nog in je zak?"
vroeg moeder op een gegeven ogen-
blik.

„De kaarten!" antwoordde Karel-
tje, „dacht je dat ik die af gaf? Ik
weet nou hoe 't moet!"

Vader moest een kaart trekken,
't Lukte MOMUS.

Vragen rond ontslagen
worden door Woodbrookers besproken

In Bentveld wordt door de Arbei-
ders Gemeenschap der Woodbroo-
kers van 11 tot en met 12 oktober
een weekendcursus georganiseerd
voor leden van ondernemingsraden,
vakbondsbestuurders en voorts voor
allen die bij het bedrijfsleven be-
trokken zijn. In een begeleidend
schrijven merken de Wooaorookeis
het volgende over de cursus op:

In de laatste maanden zijn' ten-
gevolge van de dalende conjunctuur
duizenden werknemers van hoog
tot laag ontslagen. Economische
omstandigheden heten de oorzaak
van deze ontslagen. Heten, want
hier en daar passen twijfel. In de
hoogconjunctuur aangenomen en
aangehouden personeel, ook waar
men er eigenlijk onvoldoende em-
plooi voor had, werd zodra de re-
cessie doorzette prompt afgestoten.
Daarnevens zijn in bedrijven men-
sen ontslagen met 10 en 20 dienst-
jaren. Opgegeven werd als reden
veelal „geen werk", de betrokkenen
vermoedden soms andere overwe-
gingen achter dit congé: te oud,
minder in staat tot topprestaties;
ook wel: gespannen verhouding
met leiding. Tenslotte zijn er de
duizenden minder-volwaardigen, die
gelukkig dat ze werk hadden ge-
vonden, als eersten de slagen van
een kerende conjunctuur moesten
opvangen.

Bij velen — ontslagenen en wer-
kenden — is door deze gang van
zaken een gevoel van bitterheid
ontstaan. Is dit nu het resultaat
van die zo hoog geroemde mense-
lijke verhoudingen in de industrie?
Moet dat allemaal zo? Kan het niet
ook anders, menselijker! Zijn hei
werkelijk alleen economische om-
standigheden die,- déze ontslagen
hebben afgedwongen?

Over deze en dergelijke vragen,
waarmee tal van onderneiuings-

raden zich geconfronteerd zagen
wil men in deze weekcnd-cursas
van gedachten wisselen.

Programma:
zaterdag: 17 uur opening.

19.45 uur Waarom ontslag'
Economische en sociale achter-
gronden van de gevallen out-
slagen.
Dr. W. J. v. d. Woestijne.

zondag 10.15 uur. Wie woi'den liet
eerst ontslagen én.... waarom?
A. Wamsteeker.
14.30 uur: Is een menselijker
en rechtvaardiger procedure
mogelijk ?
Algemeen gesprek .
18.00 uur Sluiting, bvoodmaal-
tijd, vertrek.

Zondag sterrendag
De op zondag 20 juli j.l. door het

slechte weer uitgestelde Sterren-
dag van de K.N.M.V. zal thans a.s.
zondag op het circuit worden ge-
houden.

Zeepost
Argentinië: s.s. Highland Monarch,

16 sept.
Australië: s.s. Iberia, 16 ,sept.
Bidzilië: s.s. • Highland Monarch,

16 sept.; s.. Libertad, 20 sept.
Canada: s.s. Rijndam, 15 sept.; s.s.

Zuiderkruis, 20 sept.
Chili: via New York, 18 sept.
Ned. Antillen: m.s. Transquebec,

15 sept.
Nieuw Zeeland: via Engeland, 20

sept.
Suriname: m.s. Nestor, 17 sept.
Unie van Z. Afrika en Z.W.
Afrika: m.s. Oranjefontein, 17 sept.
Brits Oost Afrika: s.s. Jean La-
borde, 14 sept.

Sport en spel

„Zandvoortmeeuwen"
Programma sondag IJf september.

Zandvoorlm. 2-EDO 3 14.30 u
10 Zandv.m. 3-Bloem.daal 2 9.45 u.

(Ie ronde OHC-beker)
40 DSS 2-Zandv.m. 4 12 u
55 DIO 3-Zand.vm. 5 .. 12 u.
72 Onze Gezellen 4-Zv.m. 6 12 u.

126 Zandv.m. jun. b-RCH d 9.45 u.
140 Zandv.m. jun. c-RCH e 9.45 u.
Programma, zaterdag IS sept.:

Zandv.m.-Kinheim 16 u.
(Ie ronde Kennemerlandbeker)

152 SMS-Zandv.m. 2 15.30 u.
3 77 Zv.m. adsp. a-HFC a 15.30 u.
196 Zv.m. adsp. b-HFC c 15.30 u.
222 Zv.m. adsp. d-WH b- 14.30 u.
230 THB adsp. a-Zv.m. e 14.30 u.
250 Hillegom c-Zv.m. f 14.30 u.
261 Zv.m. adsp. c-HFC h 14.30 u.
269 Zv.m. adsp. h-WH d -14.30 u.
afd. handbal *.•._
J.l, zondag heeft het eerste heren-
elftal deelgenomen aan het kam-
pioenschap van Haarlem, waar het
een zeer mooi resultaat heeft ge-
boekt. Er werd gespeeld in een hal-
ve competitie met IJmond, Rapidi-
tas, Concordia en HOC. Deze ver-
enigingen spelen in de competitie
allemaal een klasse hoger. Zand-
voortmeeuwen eindigde samen met
Rapiditas boven aan. Rapiditas had
echter een doelpunt meer gescoord
dan Zandvoortmeeuwen en werd
daardoor kampioen.

De gedetailleerde uitslagen luiden
als volgt:

Zandvoortm. 1-HOC l .
Zandvoortm. 1-Rapiditas l
Zandvoortm. 1-IJmond l
Zandvoortm. 1-Concordia l

2-1
3-4
5-2
5-2

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Programma 13 september:
226 TZB. a-DSS c 14.30 u.
244 G. Wit c-TZB b 15.30 u.
Programma lb september:

9 TZB 1-Concordia 2 14 u.
(OHC-beker)

54 VI. Vogels 3-TZB 2 12 u.
82 TZB 3-Vogelenzang 3 12 u.

101 Spaarnevogels 4-TZB 4 14 u.

Zandvoortse Korfbalclub
Het korfbalseizoen staat weer voor
de deur en de Haarlemse Korfbal-
bond heeft de volgende indelingen
voor de Zandvoortse Korfbalclub
gemaakt:
Zandvoort l, DSV, Nieuw Flora 2,

Watervliet 3, Aurora 3, Animo
Ready 2 en Sport Vereent 2.

Zandvoort 2, Nieuw Flora 3, Nieuw
Flora 4, WatirVliet 4, Ooster-
kwartier 4, Haarlem 4 en Oost-
hoek 2. - ,

Zandvoort S, Oosthoek 3, Oosthoek
4, Oosterkwartier 5, Oosterkwar-
tier 6, Haarlem 5, Aurora 4, Ani-
mo Ready 3 en DSV 2.

Zandvoort l speelt in de Ie, Zand-
voort 2 in de °~ en Zandvoort 3 in

de derde klasse.
Voor de eerste maal neemt ZKC

met twee adspirantentwaalftallen
aan de competitie deel.

In de tweede klasse-"is Zandvoort
a opgesteld met Onder Ons a, Oos-
terkwartier b, Aurora b, Ooster-
kwartier c, Haarlem c, Animo Rea-
dy a; in de derde klasse is Zand-
voort b opgesteld met Aurora c,
Animo Ready b, Sport Vereent b,
Oosterkwartier d en Nieuw Flo-
ra b.

Zaterdagmiddag gaat Zandvoort
a naar Haarlem voor een ontmoe-
ting tegen Onder Ons a op het ter-
rein aan de Van Oosten de Bruin-
straat.

Het tweede twaalftal speelt zon-
dag tegen Oosterkwartier 4 in
Haarlem. Het eerste en derde
twaalftal beginnen met een rust-
dag.

Mijnhardt's Zenuwtabletten

Antosprints RAG West
Onder goede

heden hield de
weersomstandig-

R.A.C.-West zon-
dagmiddag op het circuit de 15e
autosprints. Ongeveer vijftig deel-
nemers kwamen om half twee voor
de eerste maal aan de start voor
het eerste gedeelte van de wed-
strijd, een snelheidsproef van de
westtunnel af via de Tarzanbocht
tot boven op de Hunzerug. Deelne-
mers die eerst aan de linkerkant
reden moesten voor de tweede maal
aan de rechterkant verschijnen, zo-
dat ieder gelijke kansen had. De
gemiddelde tijd over deze afstand
was ruim een minuut.

Het tweede gedeelte bestond uit
een vrij zware klassementsproef,
waardoor vele deelnemers, die goed
uit 't eerste gedeelte te voorschijn
waren gekomen nog in het zand
konden bijten. Ook dit gedeelte
moest tweemaal worden gereden.

Om zes uur werd de volgende uit-
slag bekend gemaakt:
Klasse 1: H. Vink, Messerschmidt

490 cc; P. Gijswijt, Fiat, 600 cc.
Klasse 2: 1. B. Slotemaker, Volks-

wagen, 1192 cc; 2. W. Richters,
Auto Union, 1000 cc; 3. J. Bootz,
DKW, 896 cc.

Klasse 3: 1. M. Jonker, DKW, 896
cc; 2. N. Huisman, Volvo, 1580 cc.

Klasse 4. 1. H.Bleeker.Opel, 2473 cc.
Sportklasse: 1. G. in 't Hout, M.G.,

1466 cc; 2. J. Bierman, Jaguar,
3500 cc.

Algemeen klassement: 1. H. Vink
en 2. H. Bleeker.

Maandag winkelsluiting
A.s. zondag zullen de winkels

voor de laatste maal in dit zomer-
seizo"èn tot 10 uur geopend mogen
zijn. Maandag 15 september doet
het winterseizoen weer zijn in-
trede. Bij gunstige weersomstan-
digheden bestaat de mogelijkheid,
dat voor de volgende zondag nog
ontheffing van de sluitingsverorde-
ning wordt verleend.

Een desbetreffende mededeling
zal dan zaterdag na 13.00 uur op
de borden van het raadhuis wor-
den gepubliceerd.

Winterprogxamxna
Humanistisch Verbond
De gemeenschap Zandvoort van
het Humanistisch Verbond heeft
het winterprogramma 1958-'59 be-
kend gemaakt. Het ziet er als volgt
uit:
Donderdag 25 september: J. E. W.

Spronk, Vlaardingen: „Hedonis-
me", in Het huis in de duinen.

Vrijdag 24 oktober: K. Singer, Rijs-
wijk: „De mens in het bedrijf",
in Zomerlust, Kosterstraat.

Dinsdag 25 november: A. J. Lop-
persum, Zaandam: „Hoe een
mens tot misdaad komt", in Het
huis in de duinen.

Dinsdag 6 januari: Th. W. Polet,
Soestdijk: „De plaats van het
Verbond". In „Zomerlust", Kos-

. terstraat.
Vrijdag 23 januari: Jaarvergade-

ring.
Vrijdag 27 februari: A. L. Con-

standse, Haarlem. Spreekt over
een op die datum aktueel onder-
werp. In Zomerlust, Kosterstraat

Donderdag 2 april: Dr. H. Jansen,
Haarlem: „Menselijke Verhou-
dingen!". In „Het huis in de
duinen".

Dinsdag 28 april: H. Nauta, Bad-
hoevedorp: „Verschillende vor-
men van geloof in een hogere
macht". In „Zomerlust", Koster-
straat.

Al dez« bijeenkomsten beginnen
's avonds om 8 uur.

EMM middenstands-
woningen
Binnenkort stelt de woningtiouw-
vereniging „Eendracht maakt
macht" aan haar leden 21 midden-
standswoningen in het noordelijk
gedeelte van de gemeente ter be-
schikking. Er worden aangeboden
elf woningen met een woonkamer
en drie slaapkamers, voorts zes
woningen met een woonkamer en
vijf slaapkamers en vier woningen
met een woonkamer en zes slaap-
kamers. De huurprijzen zijn resp.
ƒ 100,-, ƒ 125,- en ƒ 130,-. De
woningen zijn gelegen aan de
Linnaeusstraat.

Burgerlijke stand
5 september—11 september 1958.

Geboren: Andreas Henry Martin
Antonius, zoon van A. A. Hoppen-
brouwer en H. J. Manders; Marga-
retha Elisabeth, dochter van P. J.
Berkhout en M. E. Krielen.

Ondertrouwd: Cornelis Gerardus
Antonie Cassee en Geertje Ema-
nuel; Hendrik Weber en Flora Eli-
zabeth Schaap; Max Pinheiro en
Wilhelmina van Duijn; Jurriaan de
Groot en Maria Magdalena Her-
mina Gijbels.

Getrouwd : Simon Cornelis
Engele en Maria Cornelia Josefa
Valke.

Overleden: Susanna Johanna van
Steenwijk, oud 67 jaar, ongehuwd.

SCHAAKLIEFHEBBERS,
ATTENTIE!

De Zandvoortsche Schaakclub is
het nieuwe seizoen weer begonnen.
Gespeeld wordt elke

donderdagavond
aanvang 8 uur, in1 de zaal van Gem.
Gasbedrijf, Tolweg 10
Komt eens kennis maken, u bent
van harte welkom.

Neem een kloek besluit,
schakel uw oude radio uit!
Philips radiotoestel seizoen 1959.
Keus uit vele modellen. Alle toe-
stellen vanaf ƒ 115,— met aanslui-
ting voor uw gramofoonplaten-
speler of wisselaar!
Philips platenwisselaar met tijd.
inruilwaarde voor uw oude platen-
speler. Ook bij betaling in ter-
mijnen.
Komt w eens kijken en luisteren ?
Uw oude radio heeft inruilwaarde.'
Erkend gedipt. Philips Service
Dealer voor radio en televisie.
RADIO TELEVISIE SPECIALIST

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 — tel. 2534

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Spreekuur burgemeester
De burgemeester der gemeente
Zandvoort zal in plaats van op
woensdag 17 september a.s. zijn
spreekuur houden op donderdag 18
sept. a.s. 's morgens van 10-1S uur.

FAMILIEBERICHTEN

HENRI BERTON
en
EVA LARSDOTTER HALLGREN
hebben de eer U kennis te geven
van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaats
hebben op woensdag 24 september
a.s. ten stadhuize te Amsterdam te
9.30 uur v.m.
Huwelijksinzegening in de Oude
Kerk te Amsterdam te 10.30 uur
door de Weleerw. Heer ds. G. van
Leeuwen.
Amsterdam, 10 september 1958
Thorbeckestraat 46, Zandvoorr
Prastbolsgatan l, Linnköping,
Zweden
Receptie: 24 september a.s. van 16
tot 17.30 uur Thorbeckestraat 46,
Zandvoort.
Toekomstig adres:
Woonark „Birgitta", Amsterdam.

24 september 1958 hopen on-
ze geliefde ouders en groot-
ouders

HENDRIK BLUIJS
en

ALEIDA C. BLUIJS-
KOREMAN

hun 50-jarig huwelijksfeest te
vieren.

Hun dankbare kinderen ho-
pen dat zij nog lange jaren
gezond mogen blijven.

Zandvoort, september 1958
Zeestraat 46
Receptie: zaterdag 20 sept. a.s.
3-5 uur Zeestraat 46.

Dankbetuiging
Hiermede betuigen wij onze op-
rechte dank voor de vele blijken
van medeleven bij het overlijden
van onze zorgzame man en vader

HENDRIK POOTS
Uit aller naam,
B. A. C. Poots-van Popta

Het Huis in de Duinen D 2-3.

DOKTEBS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen B uur:
Doktoren:

H. K. van Es
Kostverlorenstraat 4, telef. 2058

Zondag 14 september
Dierenarts J. Jongkind, Kenau-
park 13, Haarlem, telefoon 14524.

Wijkzuster:
M. E. Niezen
Van Lennepweg 42, telefoon 2382

Apotheek:
13-26 september

Apotheek Wijnne, Haltestraat 8
ledere avond vanaf 6.30 uur ge-
opend voor recepten en spoedge-
vallen.
Zondags zijn beide apotheken ge-
opend.

P R E D I K B E U R T E N
Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 14 september

10.30 uur: ds. R. H. Oldeman
Bediening van de H. Doop.
19 uur: Ds. A. K. Straatsma.

, Jeugddienst.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 14 september

10.30 uur: Ds. K. H. Kroon uit
Amsterdam.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg- hoek Emmaweg
Zondag 14 september

10 uur: Ds. H. de Wit van
Leeuwarden.
17 uur: dezelfde.
19.30 uur: Huis in de duinen:
Ds. A. de Ruiter.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Op zon- en feestdagen H.H. Missen

om 7.30-9.00 uur de Hoogmis en
11.00 uur de laatste H. Mis. In
Huis in de Duinen om 8.30 uur.
's Avonds Lof om 7.00 uur.

In de week H.H. Missen om 7.00
uur en 7.45; 's avonds Lof om
7.30 uur.

Ned. Chr. Garoeanschapsbond
Maandag 15 september

19.30 uur: samenkomst in „Pniël"
Zuiderstraat 3.
Spreker J. W. van Zeijl.

Jehova's getuigen
Woensdagavond 8—9 uur bijbel-

studie Koninginneweg 44 en zon-
dagmiddag 2—3 uur Wachttoren-
studie Hogeweg 7 te Zandvoorc.

Humanistisch Verbond
Zondag 14 september, radiotoe-

spraak door prof. dr. T. T. ten
Have over „Angst".

K. sch. irr. dr. G.BJ (Kale schutting vraagt
dringend Cata-Banr

Buitanbljb)



[Ontdek zélf
de schoonh id.,

Ontdek zélf welk een plezier de schoonheid van de
Luxaflex jaloezieën U élke dag opnieuw biedt.
De speciaal geharde Luxaflex Thermofort lamellen
behouden de jaren door hun veerkracht. De afwasbaxe
plastic banden rekken en krimpen niet.

aluminium

jaloezieën

* weren 's aomers de warmte en "s winters cte kon
* talloze decoratieve kleurencombinaties

Vraag ons de gratis brochure of een demonstratie

Voor Zandvoort: JB JLJjc. \T l?SiÏJ.K.

Van Kinsbergenstraat 11, tel. 2962

BALLET
BALLETLESSEN ZANDVOORT

Clubs voor volwassenen,
kinderen en kleuters

door

Kennemer Dans- en Balletstudio
o.l.v. G. en M. Tschernoff - J. L. Zielstra

Eerste les donderdag
18 sept. in Zomerlust

Inlichtingen en aanmelding donderdag van 6
tot 8 uur of via Wagenweg 208, Haarlem,

telefoon 18888.
Prospectus op aanvraag

WIJ VRAGEN FLINKE

MEISJES
voor werkzaamheden aan schoon wasgoed. Wij'
bieden hoog loon en gunstige premieregeling.
Reiskosten worden vergoed. Ook bij sollicitaties

Wasserij
N.V. Peeperkorn

BLEEKERSVAARTWEG 43, HEEMSTEDE
Telefoon 02500-38890

NED. PROT. BOND Brugstraat 15

DE ZONDAGSCHOOL
begint weer a.s. zondag 14 september, 12 uut.

Inl. bij mevr. M. C. Sterrenburg-v.d. Sande,
Brederodestraat 93, tel. 2054 of zondag na de
kerkdienst in het gebouw N.P.B.

AUTO'S zonder chauffeur
Betrouwbare auto's vanaf ƒ 22,50
per dag.
200 km vrij rijden.
Speciale week- en maandtarieven

N.V. Amsterdaxnsche
Rijtuig Maatschappij
HOUTPLEIN 21, HAARLEM - Tel. 10338

Consultatiebureau
Met ingang van 19 september 1958 zijn de
spreekuren als volgt gewijzigd:
ZUIGELINGENZORG:

iedere donderdag van 1.30-2.30;
bovendien Ie en 3e vrijdag van de maand
van 1.30-2.30

KLEUTERZORG:
Ie en 3e vrijdag van de maand
van 2.30-3.30 uur.

De besturen van de plaatselijke
kruisverenigingen.

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
l voor UITVAARTVERZORGING u a

Zzjlweg 63, Haarlem, tel.
Werkt uitsluitend in het belang

j van haar opdrachtgevers. Ver-
[ zorging van begrafenissen, cre-
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:

\ Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

Verlichting
Kronen
Lampekappen
Bureaulampen
Bedverlichting
Staande lampen
Leeslampen
Schemerlampen

Henk
Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

Annex CABARET EXTASE
Zandvoort

Het gehele jaar geopend

Gedurende maand september
dagelijks 's avonds 8 uur
het Italiaanse dans- en

showorkest van

Pietro Podelli
en zijn solisten.

Afgewisseld door een
cabaretprogramma

met internationale artisten

ZONDAGS MATINEE
'met volledig avondprogramma

Een stofzuiger om trots op
te zijn:

Excelsior
stofzuiger

Nieuw model, prima zuig-
kracht ƒ 145 of ƒ 2 p.w.

Televisie Radio Specialist

F. H. PEN&AT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

EN TOCH THUIS met PHILIPS TELEVISIE
Philips groot beeld 53 cm,
compl. geplaatst vanaf
ƒ 190,55. Restant in ter-
mijnen van ƒ 58,35 p.m.
Philips groot beeld 43 cm,
compl. geplaatst vanaf
ƒ 157,05. Restant in ter-
mijnen van ƒ 47,65 p.m.

Donkere en lichte meubels.
Komt U eens kijken?
Wij demonstreren gaarne bij U aan huis
Bestel heden bij ons uw toestel.
Wij zorgen voor een prima ont-vangst.

Erkend gedipl. Philips service-
dealer voor radio en televisie.

RADIO TELEVISIE SPECIALIST

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Ad. Notten
„ROELCO"

Geborduurde, lakens
Alleen in 150x230 cm
Nu voor slechts f 6,95

OOK ONZE FLANELLEN
LAKENS zijn laag in prijs
en lekker warm.

De Kampioen
Haltestraat 59, telef. 3398

telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau Vreetndelïh-

geiiverkeer, Kiosk Baadtoüsplein.
2345 Gemeente Secretarie
2069 Begrafenis- en crematte-onder-

neming j. de Roode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/t Esvé,

Grote Krocht 17.
3233 Autorijschool „Zandvoort",

T&orbeckestraat 17.
26076 (02540) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3346 Hoboplex, Stationsplein 13-15,
Hout, board, triplex

2135 Zandvoortse Courant, Gterten-
•bachs Drukkerij, Achterweg 1.

" H O L I D A Y
Auto's zonder chauffeur
Uitsl. model 1957 en 1958 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapitan,
Fords Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
QED. -OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TEÜSffi'.-10454

Voor

GOED BROOD
en

BANKET
naar

Fa. H. van Staveren
Zeestraat 48 - Telef. 2684

Mevrouw A. Mol-
van Bellen

PEDICURE
Brederodestr. 72, tel. 3023

Been praktijk Van
15 t/m 20 sept.

Het Wonder van Zandvoort
De goedkoopste zaak

in luxe en huishoudelijke artikelen,
speelgoederen, balatum, . wasmachi-
nes enz. enz. '
SWALUESTRAAT 9 - Telef. 2418

Klein en groot
eten

- v.d. Werff's brood

Sport- en Judo-instituut
BUCHÈL

ZANDVOORT, HOGEWEG 42

Aanvang nieuwe lessen
Aanmeldingen nieuwe leerlingen
dagelijks.
Body building - volledige Weider

set.
Boksen - uitsluitend voor lich. con-

ditie met Sparren.
Gymnastiek voor dames, heren en

jeugd.
Kleutergymnastiek 3 t.m. 5 jaar.
Jeugdjudo vanaf 6 jaar.
Jiu jitsu - zelfverdediging.
Judo - opleiding Int. graden.
Jiu jitsu en judo gecomb. les voor

dames.
Spprtmassage
Allè~ lessen In* clubverband,' 'privé-
clubs en pirvé lessen.

Dr. P. Flieringa
Brederodestraat l

Afwezig
tot 29 september
Andere doktoren nemen

waar

Rectificatie

D, W, de Bijll Nachenius
Oogarts

Spreekuur consultatiebur.
Poststraat wordt met in-
gang van vrijdag 19 'sept.
gewijzigd in: vrijdags van
5-6 uur. Spreekuur op
woensdag vervalt.

D
Nieuwe VOLKSWAGENS
1958 ƒ 20 per dag. Pieters,
HaarLstraat 2. Tel., 3652.

WONINGRUIL
Aangeb. 4 kmr-woning te
Amsterdam-Zuid.
Gevr. 6 kmrwon. te Zand-
voort, geen flat, evt. vrij
huis. Br. nr. 7005 Z. Crt.

HUIS IN ZANDVOORT
te koop gevr., leeg te
aanvaarden. Direct. Br.
nr. 7010 Z. Crt.

TE HUUR GEVR. in
Zandvoort door echtp. z.
k., ongem.' woonruimte,'
tenm. 2 k. en kookgel.h.
Br. nr. 7009 Z. Crt. of tel.
3779.

Gevr. door echtpaar z.k.
KAMERS ma vr. keuken.
Br. nr. 7002 bur. Z. Crt.

AUTOSTALLING aangeb.
omg. Wilhelminaweg. Br.
nr. 7001 bur. Z. Crt. e .

Jongeman zoekt KOST-
HUIS. Br. ~nr. 7006 -Z. Crt.

Rijks gedipl.

(manicure)
Behandeling volgens afspr.
Indien gewenst ^pok aan
huis. Teïefoonr-3658. ~ '

K I S T E N voor'13 mud
kolen a ƒ 20 per stuk. Ook
kisten v. verhuizingen en
emigratie. Helgering Zand-
voortselaan 39, telef. 2937

TE KOOP: 2 pr. kachels,
fiets m. Berini, verhoogb.
stoel, gr. vogelkooi,' mas-
sagebank. Lijsterstraat 15

TE KOOP: 2 pers. wit le-
dikant ƒ 10; l oliekachel
Pitsos ƒ10; 4 stoelen ƒ10;
l spiegel ƒ 5; l trap ƒ 5.
Zandvoortselaan 1.

Gevr. in goede staat verk.
DAMESFIETS. Br. nr.
7004 bur. Z. Crt.

KINDERBOX gevr. Br.
7003 bur. Z. Crt.

GEDR. HERENKLEDING
gr. maat, 3 jasjes in goe-
de staat, 3 broeken te
verst, als,_ werkkl., totaal
ƒ 25. Tel. 2103 na 6 uur.
Te koop: ACCORDEON,
24 bas, in koffer. Kostver-
lorenstraat 43.

ZANDVOORT
Gem. villaatje te huur v.
l jr v.a. l okt. v. kl. gez.;
Villa a. d. Zuidboul., c.v.
oliestook, 6 kmrs, keuk.,
bijkeuk., 2 gar.;
vrijst. huis, Zuidboulevard
3 et. + garage;
nieuw geb. percelen met
schuur en gar., ƒ 37.500,
Hyp. beschikb., dadelijk
te aanvaarden.
Bungalow, 4 kmrs, keuK.,
bad, garage, dir. te aanv.
Flat a.d. Bg. Engelberts-
str., vrije opgang. Prijs
billijk.
HUIS aan de Zuidboulev.
te koop gevr. In de prijs
van plm. 60 tot 70 mille.
MAKELAAR W. PAAP
Hogeweg 17, telefoon 2965

Te koop aangeb. EIKEN
DRESSOIR. De Valk, Van
Kinsbergenstr. 11, tel.2962

WEGGELOPEN:
ZWARTE KATER.-Tegen
beloning terug te bez. Ma-
.risstraat 13a.

2-pers. OPKLAPBED te
koop. Zandvoortselaan 6.

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte oj
gebakken «nosselen. Tot
1.30 uur geopend. Zee-
straat 62, tel. 2263.

Gevr. WERKSTER voor
winkel. Liefst dinsd.mor-
gen en vrijdagmorgen.
J. Th. Kort, Gr. Krocht 32

Wie kan voor oude dame
iedere ocht. enkele uren
lichte HUISHOUD. BEZ.
HEDEN verr. ? Br. nr.
7011 Z. Crt.

HUISH. HULP gevr.
D». Gerkestr. 141, tel. 2888

Gevr. flinke WERKSTER
3 halve dg. p.w.
Splendide, Zeestraat 36.

Flink MEISJE of WERK-
STER gevr. 9-1 uur voor
ma., wo., do. en vr. bij da-
me alleen. Aanm. 's mor-
gens De Favaugeplein 57
part., tel. 2244.

Gevraagd MEISJE of
WERKSTER, wegens hu-

welijk tegenwoordige.
Mevr. Pel,' Vuurboetstr.
8rd, tel. 2632.

Gevr. BETR. MENSEN
v.h. verspr. van reclame-
drukwerken huis aan huis
in Zandv. Br. m. opg. van
leeft. nr. 7007 bur. Z.Crt.

Man en/of vrouw zoeken
BIJVERDIENSTE. Br.
nr. 7008 Z. Crt.

MAHONIE BIJZET-
TAFELTJE ƒ 22,50
MAHONIE LADEN-
KASTJE ƒ 65,—
NOTENHOUTEN
KABINET ƒ 160,—
OVALE
SPIEGELTJES ƒ 2,50
OVAAL EIKEN
THEEBLAD ƒ 4,25

Jeanne C. Doorman
„Eigen sfeer"

Kunst, antieh, curiosa
Kleine Houtstraat 113
Haarlem, telef. 11318

WERKSTER gevr. voor
2 ocht. of l dg p.w. Mevr.
Weenink, Brederodestr, 3.

HAARLEMSE
KWEEKSCHOOL voor
PEDICURE en
VOETKUNDE

Aanvang meuwe cursus
eind sept. Offic. examen
onder ausp. v. Alg. Ned.
Org. Voetverzorging. Inl.
en prosp. Zonnebloemlaan
6, Aerdenhout, tel. 26908.

BALLET-
LESSEN

KLEUTER-
KINDER-
en
DAMES-
KLASSEN

EUGENIE
VLEUGELS

Karel Doorman-
straat 4/7
Tel. 2275

ADVERTEER!
in de

ZANDVOORTSE COURANT

TERROX,
het Co-op
zelfwerkend
wasmiddel
tegen inlevering waarde-
bon

3 pakken
van 1,23 VOO? 98

SPURT,
synthetisch
wasmiddel

3 pakken van 1,29
voor 1,04

APPELMOES grote pot
APPELMOES jampot
AUGURKEN literspot
AARDBEIEN 1/2 literblik
AARDBEIEN literblik
ABRIKOZEN Va literblik
UNIVERSAAL ONTBIJTKOEK
LEVERPASTEI Blik 200 gr.
KNAKWORSTJES pot 8 stuks
HAAGSE LEVERWORST 200 gr.
GEKOOKTE ROOKWORST

150 gr. 49

Plus uw dividend

KO-(

COÖPERATIÉ^HAAftUM'

Zandvoort, Grote Krocht 15



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS WASMACHINES

STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN

Grote keuze PHILIPS draagbare radio's -
BLAUPUNKT

In onze nieuwe showroom tonen wij V het allernieuwste -

J. KEUR
Electro-radio-technisch bureau
BURGEM.
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

Erkende

AUTORIJSCHOOL „ZANDVOORT"
Autorijles
Verhuur van Opeis Rekord
zonder chauffeur

THOKBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

Dansen leren in een beschaafd milieu
KUNT U BIJ:

Dansschool GEBR. VAN AKE
Wij formeren clubs voor beginners en gevorderden.

Inschrijving dagelijks Vraagt prospectus

KLEINE HOUTWEG 11 HAARLEM - TELEFOON 14652

Autorijschool „Lamrens"
leidt U op in zo vlug mogelijke tijd. Les ƒ 6,- per uur.

Aanmelden: Zandvoortselaan 25
Telefoon 3556

NIEUWE OOGST
RIJKE OOGST

KIJKT U MAAR:

SPERCIEBONEN
Literblik 69
TWEEDE BLIK .... 49
SPIN AZIË
Literblik 59
TWEEDE BLIK ... 39
CAPUCIJNERS
500 gram 39
TWEEDE 500 gr.... 29
KOFFIEMELK
Literfles 119
3 x hoger vetgehalte
TWEEDE FLES ... 99
VRUCHTEN-
LIMONADE
Grote fles 49
TWEEDE FLES ... 29
BLIK 500 gram
GEHAKT 99
TWEEDE BLIK ... 79
Half literblik

KNAKWORST 99
TWEEDE BLIK 59
SLAOLIE
Kwal. no. ] 119
TWEEDE FLES... . 79
HONIG MAIZENA
Pak 200 gram 25
DUBBEL PAK 39

APPELMOES
Grote pot 69
TWEEDE POT.. 49
DOPPERTJES
Hero literblik 79
TWEEDE BLIK... 59
ZOETZ. AUGURKEN
Literpot 79
TWEEDE POT 49
HOTELKOFFIE
met het hotelzegel
uit de dure klasse 199
TWEEDE PAK 159
PINDAKAAS
die lekkere 69
TWEEDE POT. 49
Blik 200 gram
LEVERPASTEI 49
TWEEDE BLIK ... 29
HARING
in TOMATENSAUS
Groot blik 79
TWEEDE BLIK 49
AARDBEIEN
Litertalik 169
TWEEDE BLIK... 119
HONIG CUSTARD
Pak 200 gr. 32
DUBBEL PAK 49

Eieren van
jonge voor

In onze huishoudafdelingen:

Kop en sciiotelwéek
28 verschillende

kop en schotels tegen

LEUKE
KOP EN SCHOTEL

prijzen
xeeds v.a.

500 gram
kruidkaas 49

Beker
appelstroop.... 49
Beker
Choc. pasta... 49
Beker
keukenstroop

3 pakjes
margarine
3 planten-
margarine

49

JJ9

99

Verse
roomboter.. 79

Grote fles
advocaat 229

2 kilo
Eg. rijst 129
Pak hele
Siamnjst 49
Kilo
kantkoek 69

Beker 500 gram
rundvet 49
Blauwe rol
spaghetti ... 29

200 gram
abrikozen 49
500 gram
rozijnen . 79

Grote fles
gazeuse .... 29

Pak 4 rol clo-
setpapier... 39
Plastic
kraanslang 15
Afwas-
borstel 25
Grote
wafeldoek 29
Stofdoek
50x00 cm... 59
4 pan-
sponzen 25
-l versch.
kammen.... 39

3 fles
tonic.... 39

dirk?;;; broek
r AN D VOORT- KERKSTRAAT19

5555
dieren

popelen om
.u te zien.

SEPTEMBERMAANO
ARTISMAAND
extra-boeiend
extra-goedkoop.

toegang 60 et.
kinderen 30 et.

amsterdam - tel. 51736

HEEFT U IETS OP TE
RUIMEN?? Wü kopen alle
soorten meubelen en inboe-
dels. Overal te ontbieden.
P. Waterdrinker, telef. 2164

WIST ü
dat 20% korting op alle
stoomgoederen perma-

nent wordt gegeven,
indien U deze brengt
en haalt in ons filiaal.
KERKSTRAAT 26

Chemische wassery
en verver;)

ÜEYSER
Telefoon 2653

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

Laat uw hond door een
erk. trimmer PLUKKEN
of SCHEREN. Spec. aan-
bev. door h.h. dierenartsen.
Ook aan huis te ontbieden.
G, WALMAN, KI. Hout-
straat 34, Haarlem, tele-
foon 02500-14303.

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

Gertenbachs Drukkerij
verzorgt al uw

FAMILIE
DRUKWERK

als:
Geboortekaartj es
Verlo vingskaart j es
Ondertrouwcirculaires
Visitekaartjes
Rouwcirculaires
Dankbetuigingskaarten

Achterweg l
telefoon 2135

Wegens vakantie GESLOTEN

van 15 t.m. 23 september
Fa. J. VAN DUIVENBODEN
Haltestraat 45

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

VANAF VRIJDAG 12 tot en met
ZONDAG 14 SEPTEMBER, 8 UUR

De liefdesroman
van een koningin

(Madchenjahre einer Königin)
Romy Schneider, Adrian Hoven, Magda Schnei-
der, Kart Ludwig Diehl, Paul Hörbiger.
Toegang alle leeftijden.

VANAF MAANDAG 15 tot en met
WOENSDAG 17 SEPTEMBER, 8 UUR

De lange hete zomen
(The long hot summer)
Cinemascope Color de Luxe
Paul Newman, Joanne Woodward, Orson
Welles, Anthony Franciosa, Angela Lans-
bury.

Geen film die zo stoutmoedig, zo onomwonden
de intiemste feiten onthult. 18 jaar.

DONDERDAG 18 SEPTEMBER, 3 UUR

Holiday

„

Cinemascope Technicolor
met Bop Hope, Fernandel, Anita Ekberg
en Martha Hyer.

Groots en grandioos amusement. Alle leeftijden

ZONDAGMIDDAG 14 SEPTEMBER, 2.30 uur

Avonturen van
Robinson
Een prachtige
legende.

kleurenfilm over de Crusoë-
Toegang alle leeftijden.

Voor 'n bril zal geen mens zich generen.
Is de Jceus goed, dan móet zij flatteren.
Looman is wel de man
Die gegarandeerd van
Uw bril 'n succes Tcan creëren.

_ ' Erkend
Brillenspecialist IiOOman fondsleverancier
Haltestraat 5 - Telefoon 2174

DE VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLEM EN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

h&lpt U
, ALS OVERHEIDSINSTELLING

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die TJ niet

inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-

keliers) aan het Kennemer Financierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

Drog. Blaauboer
Haltestraat 46, telefoon 2392

S

.Zaterdag 13 september
WEER GEOPEND

Tijdelijke aanbieding»

Laat nu uw deken
stomen voor f 1,20
PANTALONS ƒ 150 en rokken v.a. ƒ 1,50

MITS gebracht en gehaald aan ons
filaal.

Keyser STOMEN EN VERVEN
KERKSTRAAT 26

Zandvoort - Tel. 2653

Gaat niét vliegen...
wél V & F brood!Vacantie-stemming

in de Spaarnestraat. *
Maar toch wel even tijd
om over V & F-broód
te praten :
„Ik verlang een goed
brood voor m'n gezin
en ik verlang een correcte
verkoper aan de deur.
Hygiëne bij brood vind ik
uitermate belangrijk.
Geloof me, wat dat betreft
ben ik een Pietje Precies!"

De drie robbedoezen
van de familie Koudstaal.
Ze groeien op met
V & F-brood.
Ze zijn dol op de
krentenbollen, ze lusten
ook graag 'n „grote koek".
Kortom.... zij zijn
kerngezond heerlijk l

Mevrouw Koudstaal gaat met de boot op vacantie...
daar is deze huisvrouw zeer beslist in !
Mevrouw Koudstaal is trouwens in alles zeer beslist:
„Waarom ik brood van Vermaat eet?
Omdat hel lekker is en omdat de verkoper een
nette vent is. Als het niet zo was zou ik het
ook zeggen trouwens, dan at ik geen
V & F-brood!"

Er is over meer
gesproken daar aan de
Spaarnestraat 19.
Er is gepraat over het
plezierige van
thuisbezorging, er is
gesproken over het
punctueel op tijd zijn
van de V & F-verkoper.
Kortom, we konden
een' conclusie trekken:
Mevrouw was tevreden.
En met haar duizenden
anderen. Wie klant
wordt bij V & F heeft
voorrechten, krijgt
service, eet kwaliteit!
Morgen al kunt u dat
ervaren
bij elke V & F-verkoper,
in elke straat!

Gesprek
met

mevrouw
Koudstaal

Spaarnestr. 29-
Umuiden

ôoooooooooooooooooooooooocxxx

kzvaliteitsbakkerijen

Elke SZS LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150
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Girorekening 523344 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

REGEREN BEGINT IN SEPTEMBER

Staatsstuk vanaf de troon
uitgesproken door H.M. Koningin Juliana

Leden der Staten-Generaal
Het jaar, dat achter ons ligt, heeft in de wereld geen ontspanning ge- •
bracht. Meer dan ooit heeft ieder volk de plicht bij te dragen aan
het behoud van vrede en vrijheid op de grondslag van het recht.
Onze taak is het er voor te zorgen, dat Nederland een gezonde partner
is, zowel in een hecht verband van het Koninkrijk als in het wijdere
kader van de internationale samenwerking.
De sociaal-economische ontwikkeling in ons land vertoont zowel gun-
stige als minder gunstige aspecten. Het verstoorde evenwicht in onze
nationale economie is mede ten gevolge van de getroffen maatregelen

. in belangrijke mate hersteld. De goud- en deviezenreserves hebben
een welkome versteviging ondergaan, al blijft een verdere aanvulling
gewenst. In het afgelopen jaar zijn de kosten van levensonderhoud
niet gestegen.

Werkloosheid niet alarmerend
De ontwikkeling van de werkgele-
genheid wordt thans echter met na-
me door de aarzelende inteinatio-
nale conjunctuur voelbaar bem-
vloed. In het algemeen'is niettemin,
"nu ook de in februari 1958 aange-
kondigde maatregelen ter bestrij-
ding van de werkloosheid hun uit-
werking doen gevoelen, de omvang
van de werkloosheid niet alarme-
rend. De stijging is tot staan geko-
men. Speciale zorg blijft vereist
voor een aantal gebieden, waarop
zich dan ook in het bijzonder het
industrialisatiebeleid en de politiek
der aanvullende werkgelegenheid
richten.
' Reeds getroffen en inmiddels aan-
gekondigde fiscale maatregelen
met betrekking tot de investerin-
gen zullen aan de werkgelegenheid
ten goede komen. Bevordering van
de exportontwikkeling is van vitaal
belang.
,' Al-is ̂  de overbesteding voor het
moment* tot staan gebracht, zo ziet
ons volk zich niettemin geplaatst
voor de oplossing van een aantal
moeilijke financiële, economische en
sociale problemen. De ontwikkeling
in Indonesië legt bijzondere lasten

, op nationale economie en rijksbe-
groting. Belangrijke subsidiepos-
ten,' met' name de huursubsidies en
de zuivelsubsidies, drukken zwaar
op de begroting en beperken daar-
door zeer, welhaast te zeer, de fi-
nanciële bewegingsvrijheid. De Re-
gering heeft besloten advies te vra-

- " gen aan de Sociaal-Economische
Raad over de vraag of, en zo ja,
op welke wijze tot een verantwoor-
de beperking van de subsidielast
kan worden gekomen.

De Regering zoekt overigens in
overleg met het bedrijfsleven naar
middelen om het moeilijke vraag-
stuk,''van de aanpassing der melk-
produktie aan de vraag naar zui-
velprodukten, zo mogelijk in sa-
menwerking met andere landen, tot
een meer bevredigende oplossing te

" brengen.
, Een andere factor, die het huidi-

. ge uitgavenpeil in sterke mate be-
invloedt, is de omstandigheid, dat
het Rijk in 1959 voor het eerst

" weer de volledige, last der f inancie-
ring van de woningwetbouw te dra-
gen krijgt.

Woningproduktie stijgt weer
De hoge Woningproduktie in het

"Pachter ons liggende jaar was een
I bemoedigende factor in de voortdu-

; f rende -strijd tegen de woningnood.
4De" teruggang van de economische

^ontwikkeling heeft echter tijdelijk
"i7een -ongunstige invloed uitgeoefend

"op het aantal in aanbouw genomen
woningen. Mede ten gevolge van de
maatregelen tot het herstel van het

; '- economisch en financieel evenwicht
1 < is de, Woningproduktie thans weet1

, • stijgende, zodat verwacht mag wov-
3 den, <,dat zowel in 1958 als in 1959
'j mét, de . bouw van 80.000 woningen

"-/een-aanvang zal worden gemaakt.
.'-\- Ten'-slotte ondervindt het uitga-

venpeil de, gevolgen van onze snel-
- Ie bevolkingsgroei en de daarmeüo

gepaard gaande economische, soci-
ale en culturele activiteiten, met na-

, me ook ten behoeve van investerin-
gen voor woningbouw, onderwijs,

' < wegen, kanalen, waterwerken enz
Een hoog niveau van. besparingen
voor het welzijn van ons volk nu
en in de toekomst is dringend gc-

v boden. Het beleid zal daarop dan
s ook gericht blijven. Ook bij de uit-

werking van het bezitsvormingsbe-
lôidi op onderscheidene terreinen zal

• - * met deze omstandigheid rekening
1 worden gehouden.

J De begroting 1959 vertoont een
i tekort. „ Dit is in de huidige situatie

" .van, 'de conjunctuur binnen zekere
grenzen, ".aanvaardbaar, l al is grote

voorzichtigheid geboden. Ondanks
't ten slotte toch hoge totaalbedrag
van de uitgaven is bij de voorbe-
reiding van de begroting sterke be-
perking betracht. Een beroep op de
kapitaalmarkt ter financiering van
het mede door de genoemde facto-
ren veroorzaakte begrotingstekort
is noodzakelijk. Dit beroep — en
daarmede de omvang van het be-
grotmgstekort — zal zijn grenzen
dienen te vinden in de eisen, die
aan de kapitaalmarkt uit anderen
.hoofde zullen worden gesteld. Daar-
bij valt, naast de behoeften van het
bedrijfsleven, meer in het bijzonder
te denken aan die van de gemeen-
ten, die hun kapitaaluitgaven ook
in de toekomst slechts met langlo-
pende leningen zullen mogen finan-
cieren en bovendien nog staan voor
de noodzaak van een geleidelijke
consolidatie van hun vlottende
schuld. Deze noodzakelijke begren-
zing van het beroep van het Rijk
op de kapitaalmarkt en dus ook
van,het begrotingstekort heeft het
gevolg, dat niet te ontkomen valt
aan een verlenging van de tijde-
hjke belastingverhogingen.

Streven naar vrijhandelszone
Handhaving van onze concurren-

tiepositie op de internationale
markten blijft een van de funda-
mentele voorwaarden voor een
evenwichtige economische ontwik-
keling, vooral met het oog op de
werkgelegenheid. Derhalve is ook
in het komende jaar een zo stabiel
mogelijk loonniveau noodzakelijk.

De steeds groter wordende on-
derlinge afhankelijkheid van lan-
den en werelddelen gebiedt een ac-
tief beleid op het terrein van de in-
ternationale samenwerking. Naast
het werk van de Verenigde Naties
steunt de Regering derhalve krach-
tig alle pogingen tot nauwere sa-
menwerking van de vrije wereld.

Historisch gezien is in korte tijd
veel bereikt, maar nog steeds tre-
den de vrije landen onvoldoende
eensgezind op. Verdieping en uit-
breiding der samenwerking is nood-
zakelijk.

De Regering streeft met alle
kracht naar het tot stand komen

van een Vrijhandelszone, die in aan-
sluiting aan hetgeen op het gebied
der economische samenwerking in
Europa reeds tot stand werd ge-
bracht een zo vrij mogelijk handels-
verkeer over een zo ruim mogelijk
gebied zou kunnen bevorderen.

De Republiek Indonesië heeft met
schending van alle rechtsregelen
een reeks van maatregelen tegen
Nederland en Nederlanders getrof-
fen, waardoor het verblijf van onze
landgenoten in Indonesië vrijwel on-
mogelijk is gemaakt. Bedrijven en
bezittingen zijn zonder enige ver-
goeding in beslag genomen. Ver-
plichtingen worden niet nagekomen,
zelfs indien zij voortvloeien uit na
de soevereiniteitsoverdracht ver-
leende kredieten en gesloten over-
eenkomsten.

In het afgelopen jaar repatrieer-
den 37.000 landgenoten. Velen span-
nen zich op lofwaardige wijze in
om hen zich bij ons thuis te doen
voelen en nieuwe werkgelegenheid
hier en elders voor hen te vinden.

Voor de toekomst van Neder-
lands Nieuw-Guinea hecht de Rege-
ring grote waarde aan de samen-
werking met Australië, welke tot
uitdrukking is gekomen in de Ne-
derlands-Australische verklaring
van november 1957. In gemeen-
schappelijk overleg gaan beide re-
geringen thans na welke praktische
maatregelen geboden zijn om de
doelstellingen van deze verklaring
— waaronder 't streven naar zelf-
beschikking — te verwezenlijken

Economische spanningen
doorbroken

Het afgelopen jaar is in menig
opzicht moeilijk geweest. Toch is er
reden voor erkentelijkheid. De gio-
te spanningen, waaraan onze volks-
huishouding was onderworpen, zijn
voor een belangrijk deel verdwenen.
Daarmede is voor ons land — .~en-
zij internationale ontwikkelingen
dit onverhoopt doorkruisen — de
grondslag gelegd voor een hervat-
ting van een opgaande lijn van
produktie en welvaart.

De ontwikkeling der kernenergie
voor vreedzame doeleinden, ten
aanzien waarvan ook de eigen akti-
viteit van Nederland groeiende is,
kan voor de toekomst van groot
belang zijn. Zij zal hoge eisen stel-
len met betrekking tot investerin-
gen, vorming van wetenschappelij-
ke krachten en waarborgen voor de
volksgezondheid. Dat althans op
dit gebied ook in wereldwijd ver-
band vruchtbaar overleg mogelijk
blijkt, is een verheugend element
in de internationale verhoudingen.

De wijze, waarop aan de tegen-
slagen, die ons land hebben getrof-
fen, 't hoofd is geboden, was weder
getuigenis van de veerkracht en het
weerstandsvermogen van ons volk.

Bij een goede samenwerking tus-
sen Regering en volksvertegen-
woordiging zullen ook de nog be-
staande moeilijkheden kunnen wor-
den overwonnen. Terwijl de finan-
ciële toestand tot voorzichtigheid
noopt ten aanzien van nieuwe over-
heidsuitgaven en van kostenverho-
gende maatregelen in het bedrijfs-
leven. zal het ongetwijfeld mogelijk
blijven een beleid te voeren, dat de
geestelijke, economische en sociale
ontplooiing van onze volkskracht
stirïluleert.

Met de bede, dat God u wijs-
heid moge schenken bij de vervul-
ling van uw verantwoordelijke
taak, verklaar ik de gewone zitting
fler Staten-Generaal geopend.

16 september 1958

Bond vraagt bewindsman
sluit „overlevende" bromfietsen niet uit

De A.N.W.B. heeft de Minister van
wettelijke maatregelen te treffen,
bruik zijnde bromfietsen tóch nog
den voorzien.

Sinds het "Wegenverkeersreglement
op 4 juli j.l. werd gewijzigd, staat
het vast dat de thans bestaande
800.000 bromfietsen in ons land
slechts tot l januari 1963 erkend
zullen zijn, dat betekent dus dat
zij na die datum niet meer aan
het verkeer mogen deelnemen.

Sinds 1957 worden, op basis van
een vrijwilige overeenkomst, door
de bij de RAI aangesloten indu-
strieën en importeurs uitsluitend
bromfietsen afgeleverd, die niet
sneller kunnen rijden dan 40 km
per uur. Een deel van deze onge-
veer 20.000 bromfietsen heeft al
een Rijkskeur gekregen; de Bond
meent dat het rechtvaardig zou
zijn ook de rest van deze voertui-
gen alsnog een dergelijk keurmerk
te geven.

Verkeer en Waterstaat verzocht
waardoor een aantal thans in ge-
van een rijkskeurmerk kan wor-

De resterende 780.000 bromfietsen
zullen echter op l januari 1963
zeker niet- alle „uitgestorven" zijn:
het valt te verwachten dat er op
die datum nog zo'n 200.000 in rede-
lijke staat van dienst zullen zijn.

De A.N.W.B. noemt het onaan-
vaarbaar dat deze dan zonder meer
van de weg zouden moeten ver-
dwijnen.

Naar schatting zullen bij deze
200.000 bromfietsen ongeveer
100.000 echte rijwielen-met-hulp-
rnotor zijn, die door hun lage rij-
snelheid voorbestemd zijn tot een
lange levensduur. De Bond meent,
dat wettelijk maatregelen moeten
worden getroffen om deze voertui-
gen, die als prototype van de
bromfiets hebben gegolden, hun

„Theatertje spelen"
Onder auspiciën van de Zand-
voortse Operette en Cabaretver-
eniging „Fiësta" geeft 't Jongeren
Cabaret 90 + 10 o.l.v. Frans Kos-
ter op zaterdag 20 september een
uitvoering in „Esplanade". Aan
deze voorstelling, onder de titel
„Theatertje spelen" werken o.a.
mede Frans Koster, Piet Koster-
Notterman, Car:nen Emanuëls en
Mady Cohen.

Hoeveel luisteraars en kijkers
Op l sept. bedroeg het aantal gere-

gisteerde radio-ontvangtoestellen
2.450.822 tegen 2.438.983 op l aug.
In hetzelfde tijdvak steeg het aan-
tal televisietoestellen van 32.5.395
tot 334.598 (t/m 11 sept.: 338.565).
Op l sept. '56 en l sept. '57 waren
rep. 71.153 en 177.685 televisietoe-
stellen geregistreerd.

Op l september 1958 waren er
511.987 aangeslotenen op het draad-
omroepnet tegen 514.029 op l aug.

K.J.C. „Noord"
KJC „Noord" opende verleden week
het seizoen met een korte bestuurs-
vergadering, wegens een bestuurs-
vacature. De heer Jac. Bol werd
door het bestuur tot wedstrijdleider
benoemd.

Na de bestuursvergadering werd
de eerste vriendschappelijke wed-
strijü van het speelseizoen gehouden.

No l werd C. Molenaar; no. 2 R. '
Roet; 3. KI. Zwemmer. E. Paap Ezn
behaalde de marsenprijs.
Op de Ie donderdag in oktober be-
gint de grote competitie. Er kunnen
nog enige nieuwe leden worden in-
geschreven.

Duivensport
De p.v. „Pleines" hield een wed-
vlucht vanaf Vilvoorde, afstand 161
km. Gelost om 8 uur arriveerde de
eerste duif om 10.15 uur.

J. Donker l, 5.
C. K. Draijer 2.
K. Dnehuizen 3, 6.
C. Visser 4.
Jan Koper 7.
R. van Gijtebeek 8, 12, 13.
W. Driehuizen 9, 10.
J. Schrander 11.

status van „rijwiel met hulpmotor"
te doen behouden.

De resterende 100.000 zullen dus
snelbrommers zijn, die tot de over-
levenden behoren, omdat zij met
zorg zijn bereden en omdat zij on-
derhouden zijn door mensen voor
wie de aanschaffing een belang-
rijke investering is geweest met
als doel: familie-recreatie in week-
enden en vakanties.

Ook voor deze categorie zullen,
naar de mening van de A.N.W.B.,
maatregelen moeten worden ge-
troffen, opdat zij na het aan-
brengen van technische voorzie-
ningen alsnog van een keurmerk
kunnen worden voorzien.

De A.N.W.B. wees er onlangs in
zijn „Tijdschrift voor Verkeers-
techniek" nog op, dat de snelbrom-
mer, de „motorachtige bromfiets",
slechts is kunnen ontstaan omdat
de overheid aan de ontwikkeling
van de bromfiets in de richting
van het motorrijwiel gedurende de
laatste tien jaar niet eerder een
halt heeft toegeroepen.
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FAMILIEBERICHTEN

Heden werd nog onverwachts
van ons weggenomen onze
beste vader, behuwd- en groot-
vader

VOLKERT KOPER
Weduwnaar van
Maartje Molenaar

in de ouderdom van 80 jaar.
Alb. Koper
V. Koper-Moüsle '
Albert en Lenie
V. Koper
A. Koper-N oordzij
Vok, Néllie en Kees
Corn. Koper
A. Koper-Paap
Jan

Zandvoort, 12 september 1958
Haltestraat 47
De teraardebestelling heeft he-
den 16 september plaats gehad
op de algemene begraafplaats
te Zandvoort.

In de leeftijd van 3 jaar over-
leed onze jongste lieveling en
broertje

GEKARD ZWEMMER
Zandvoort, 12 september 1958
Tollensstraat 27

G-. Zwemmer
E. Zwemmer-Keur
Simon
Come

De begrafenis heeft hedenmid-
dag te 3 uur op de algemene
begraafplaats te Zandvoort
plaats gehad.

Op 13 september j.l. overleed
tot onze diepe driefheid onze
onvergetelijke lieve vader en
grootvader

Hendrik Juxriaan Sluijter
in de ouderdom van 83 jaar.
Zandvoort,
Zandvoortselaan 179

Uit aller naam,
J. H. Sluijter

De teraardbestelling heeft he-
den in alle stilte plaats gehad

Heden is van ons heengegaan
onze lieve zorgzame vader,
behuwd-, grootvader, broer en
zwager

JACOB KEUR
op de leeftijd van 76 ]aar.

Uit aller naam:
A. Keur.

Zandvoort, 14 september 1958
Potgieterstraat 54
De teraardebestelling zal plaats
vinden .op woensdag 17 sep-
tember om 3 uur op de alge-
mene begraafplaats te Zand-
voort.
Vertrek sterfhuis tegen 2.45 u.
Condolatiebezoek Potgieter-
straat 54 van 2-4 uur.

OMROEPERS
WONINGRUIL,

Apeldoorn-Zandvoort
Aangeb. mooie vrijst. villa te Apel-
doorn 6 k., keuk., gang, kelder, w.c.,
gr. tuin, schuur. Huur ƒ 54 p.m.
Gevr. woning te Zandvoort, 5 a 6
kmrs, enz. Huur tot ƒ 120 p.m.
De Vos, Christ. Geurtsweg 10, Apel-
doorn.

Bchtp. z.k. zoekt GEDEELTE VAN
HUIS m. vr. keuk., of tuinhuis te
huur gevr. Br. nr. 7102 bur. Z. Crt.

Te koop: PETROLEUMKACHEL,
z.g.a.n., ƒ 25; 2 pits GASCOMFOOR
ƒ 15. Na 5 u.: Leeuwerikenstr. 14-1

Aangeb. bij part. te Zandv. volledig
PENSION v. 2 heren. Graag week-
end afw. Br. nr. 7104 bur. Z. Crt.

Te koop wegens overcompl. l bruine
HERENWINTERJAS, maat 50,
2 HERENWINTERCOST., maat 50.
Prijs zeer bill. Van Eupen, De Fa-
vaugeplein 53, flat 1.

WERKSTER Gevr. l dg p.w. Tjerk
Hiddesstraat 6 fla't 8.

Damesmantelfabriek in het beste
genre vraagt v. spoed, indiensttred.
gerout. MACHINESTIKSTERS en
HANDWERKSTERS. Hoogste lo-
nen, prett. werkkr. Aanm. dagelijks
N.V. Holland Confectie, Zijlweg 123
Haarlem, telefoon 18584.

Dame vraagt voor de ochtenduren
WERKZAAMHEDEN, liefst in win-
kel. Br. nr. 7101 bur. Zandv. Crt.

HONDJE gratis aangeb. Dr. Gerke-
straat 131.

Leerling KINDERVERZORGSTER
gevr. 9-6 uur. Kinderhuis „Sonne-
vanck", Poststraat 11, telef. 2096.

Te koop: grote dubb. Prisma ZEE-
KIJKER op statief m. kist en hulp-
glazen. Prijs ƒ 1200,—. (Nieuwprijs
plm. ƒ 8000) Een zeer gesch. exploi-
tatieobject voor hotel-, rest.-houders,
strandpachters etc. Tel. 02500-39120
of br. nr. 7103 bur. Zandv. Crt.

Het adres voor PRIMA STOFFEER-
WERK.
Speciale aanb. blanke dressoirs fH5
F. C. Heemeijer, v. Ostadestraat 7a,
telefoon 3116.

Gevr. in klein rustig gezin zelfst.
HULP i.d. HUISH. of WERKSTER
v. 9-1 u. Oranjestraat 17, tel. 2931.

Echtp. m. 2 kl. kind. zoekt voor dir.
tot mrt GEM. WOONK. pi. slaapk.,
incl. verw. en schoonh., dir. omg.
sterflat. Inl. telef. 02507-3293.

WERKSTER gevr. 2 ocht. p. w.
Westerduinweg 4, Bentveld, telef.
02500-26885.

Rectificatie

D, W, de Bijll Nachenius
Oogarts

Spreekuur consultatiebur.
Poststraat wordt met in-
gang van vrijdag 19 sept.
gewijzigd in: vrijdags van
5-6 uur. Spreekuur op
woensdag vervalt.

Rijks gedipl.

schoonheidsspecialiste
(manicure)
Behandeling volgens afspr.
Indien gewenst ook aan
huis. Telefoon 3658.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
2345 Gemeente Secretarie
2069 Begrafenis- en crematie-onder-

neming J. de Koode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/li Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3346 Hoboplex, Stationsplein 13-15,
Hout, board, triplex

2135 Zandvoortsc Courant, Gerten-
•bachs Drukkerij, Achterweg 1.

Dameskapsalon ,Eugène'
Hogeweg 72, telefoon 2068 voorheen
Van Baerlestraat, Amsterdam.
Eugène voor het fijnere genre.
Individuele kapsels. Nieuwste
Gold wave en kleurspoelingen

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Za. 20 en zo. 21 sept. 8 uur
Rotterdams Toneel

„SPOTGEESTEN"
Dinsdag 23 september, 8 uur

Toneelgroep „Theater"
,,'Nj MOORD VERHAAL"

Prijzen ƒ 1,25 t.m. ƒ 5,- (a.l.)
verk. op speeldagen en 2 dagen
ervoor van 10—3 uur, na 12 uur
tel. Coupons geldig.

Voor

RADIO EN
TELEVISIE

het adres van vertrouwen

Henk Schuilextbuxg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

Zandvoortse Operette- en
Cabaretvereniging

FIËSTA
zaterdag 20 sept. a.s. 8 uur

in „ESPLANADE"

Cabaret 90+10
o.l.v. Frans Koster.

met , " "

ff Theatertje
&polon"

NA AFLOOP BAL

Entree ƒ 2 incl. bel. Kaarten ver-
krijgbaar bij: Chocolaterie Groen,
Haltestraat 18, P.Kist, Emmawegll
en 's avonds aan de zaal.

In de aangegeven woningen
mag de huisvrouw

gratis De Gruyier's koffie schenken.
Als zij zich bekend maakt aan De Gruyter,

Postbus 276, 's-Hertogenbosch, krijgt zij
gratis een kilo Goudmerkkoffie.

Pik se er maar uit... jt / ' "
het zifii tien tegen één ;

j

De GraYter's/kofffieklantenj
De Gruyter is beroemd om zijn pittige
geurige koffie. Altijd krakend vers, van
eigen branderij naar eigen winkels. Geen
wonder dat De Gruyter's koffie bijna huis
aan huis de voorkeur heeft.
Melanges naar ieders smaak, passend voor
ieders huishoudgeld, ƒ •
En niet te vergeten: 10°/o korting! Dat
maakt dubbeltjes,voordeel uit!

a ^*««a™8EffSffl

F «SRI
tot en mat 23 sept. 1958

Elk derde pak Trexop of
zelfwerkend wasmiddel

GRATIS

VOORDEEL

Een pak zonder koken havermout
voor 50 cent

XElk tweede pak stijfsel
voor halve prijs

VOORDEEL

Een van De .GruySer's winkels (e Arnhem

DE KOFFIE- EN THEEZAAK
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GERUSTSTELLING
met vraagtekens

Enige weken geleden zijn te Zandvoort de burgemeesters van alle Ne-
derlandse kustgemeenten en leden van het bestuur van 't Strandschap
Zandvoort in vergadering bijeen geweest.
Het doel van deze bijeenkomst was om door deskundigen te worden in-
gelicht over de mogelijke gevaren die te duchten zijn van de in de
nabije toekomst in gebruik te nemen kernreactor die thans te Petten
— provincie Noordholland — in aanbouw is. Bij velen was hierover de
laatste tijd ongerustheid ontstaan.

In een uitvoerige uiteenzetting,
waarbij o.m. het deponeren van ra-
dioactief afval in zee ter sprake
kwam, hebben ir. W. A. de Haas,
directeur van het reactor-centrum
Nederland en dr. J. Wester, voorzit-
tei van de Gezondheidsraad, de
kustburgemeesters en strandschaps-
leden op dit punt volkomen gerust-
gesteld.

De beide deskundigen konden de
vergadering de verzekering geven,
dat de in de toekomst te treffen
veiligheidsmaatregelen zodanig wor-
den voorbereid, dat voor schade
aan de volksgezondheid op korte of
'lange termijn geen vrees behoeft te
bestaan.

Voor deze bijeenkomst van ge-
meentelijke autoriteiten en deskun-
digen op het terrein van de kern-
energie was de pers niet uitge-
nodigd.

Dit is zonder meer jammer, want
dan hadden wij onze lezers Kunnen
inlichten over de aard van de te
nemen veiligheidsmaatregelen om
besmetting o.a. door radioactief
afval te voorkomen.

Nu is alleen de ongerustheid bij
de op de" vergadering aanwezige
autoriteiten weggenomen, maar deze
is blijven bestaan bij een groot deel
van de met-aanwezigen: de be-
woners van de kustgemeenten en
omliggende gebieden. Zij hadden er,
dunkt ons, toch in de eerste plaats
recht op te vernemen welke maat-
regelen men in de nabije toekomst
denkt te treffen in het belang van
de volksgezondheid. Daarbij rijst
tevens de vraag of de voorgenomen
veiligheidsvoorzieningen inderdaad
afdoende zijn en „volkomen gerust-
stellend".

Nu hierover gegevens ontbreken
hebben wij gemeend met de publi-

katie van het bovenstaande pers-
bericht te moeten wachten tot dat
de atoomconferentie die deze
maand te Geneve werd gehouden en
waaraan door geleerden uit 37 lan-
den, w.o. Nederland, werd deelge-
nomen, zou zijn beëindigd.
Op deze bijeenkomst immers, op in-
ternationaal niveau, zijn in 't open-
baar de problemen beproken die
nauw samenhangen met 't gebruik
van kernenergie voor vreedzame —
lees industriële — doeleinden. Eén
van die vraagstukken — 't doen
verdwijnen van radioaktief afval in
zee — is op deze conferentie door
de atoomdeskundigen uitvoerig be-
handeld.

Hun conclusies, neergelegd in
lapporten die aan de vergadering
werden voorgelegd, laten wij hier-
onder in verkorte vorm volgen.

Het deponeren van radioactief af-
val in de diepten van de oceanen is
niet ongevaarlijk, zo luidde de me-
ning der meeste atoomgeleerden,
die aan de conferentie deelnamen.
De hoeveelheid die tot nu toe in to-
taal in de zeeën is geworpen brengt
nog geen gevaren mee, daar de to-
tale straling die zij vertegenwoor-
digt, beneden de veiligheidsgrens
ligt. Maar de groei van de atoom-
ernergie-industrie brengt mee, dat
steeds grotere hoeveelheden afval
weggewerkt zullen moeten worden.

-Het storten ,van dit afval in zee
blijkt niet zonder risico's te zijn.

De Amerikaan dr. B. H. Ketchum
verklaarde in zijn rapport, dat vele
radioactieve isotopen, die in zee-
water terecht komen, zullen wor-
den opgenomen door de dieren en
planten die daar leven. Door het
„eten-en-gegeten-worden" zullen de
isotopen van organisme naar orga-
nisme verder worden gevoerd. Dr.
Ketchum bestreed het argument

ZATERDAG 13 SEPTEMBER - U
moet niet vergeten, mensen, dat het
op 't ogenblik allemaal meegeno-
men is, wat er nu nog komt. We
verwachten er natuurlijk niks meer
van, maar 't is lekker weer, daar
gaat niets van af. Weet U nog dat
we twee jaar geleden om deze tijd
de kachel al lang aan hadden? Als
't een beetje wil, wordt 't morgen
nog een topdag!

En toch begint Jans een
tikje bedrukt te kijken. Het
lijkt wel of ze er genoeg van
krijgt. Ze vindt 't wat grie-
zelig dit weer, zegt ze. Nou
vind ik dat overdreven, want
bij mijn weten is er aan
mooi weer niks griezeligs.

Dat weet ik ook wel, zegt
ze, Maar op deze tijd van
het jaar.
Enfin, hoe 't ook is, ik ga een
beetje bijtijds naar kooi, want mor-
gen zal het druk worden.

ZONDAG 14 SEPTEMBER - De
Bilt heeft gelijk gehad. Het was ge-
woon een zomerse topdag. Hoeveel
topdagen we nou al niet gehad heb-
ben dit seizoen, weet ik niet meer.
Het enige verschil tussen juli en
augustus en deze tweede zondag
van september is, dat we nu een
hoop bekende gezichten missen. An-
ders zou het net lijken of we dvj
klok terug gezet hadden! En de
klok terug zetten zou natuurlijk
voor ons, strandmensen, helemaal
verkeerd zijn. Maar U begrijpt wel
wat ik bedoel, niet?

Ik sprak vanmiddag een meneer,
die me vertelde dat-ie vandaag voor
't eerst van de zomer in zee was ge-
weest. „Dan heb je een hoop kwal-
len gemist!" zei ik. En hij gaf me
nog gelijk ook. Ik heb 't vroeger al
eens gezegd: deze tijd van het jaar
is voor de fijnproevers. Je hebt
mensen, die komen alleen naar het
strand als 't bloedheet is en op an-
dere dagen zie je ze niet

Ik moet zeggen dat het graven
van kuilen een stuk minder is ge-
worden. Je kan wel zien dat er niet
zoveel Oosterburen meer zijn. Het

schijnt de meesten van deze gasten
nogal te bevallen kuilen te graven.
Nou ja, ieder z'n meug, zei de boer.
Toch is 't een gek idee: op 13 sep-
ber al m'n stoelen uitverkocht! 21
september komen we terug, hoor,
dan zal je wat beleven!

MAANDAG 15 SEPTEMBER -
Weet U nog dat er een paar weken
geleden in de kranten stond dat het
hele seizoen bedorven was? Meneer

Momus heeft er over geschre-
ven, omdat-ie het zo idioot
vond. Nou, dat was 't ook: ze
schreven dat er iemand van
ons (stoelemannen) had ge-
zegd dat — al zou de zon tot
februari schijnen — het sei-
zoen niet meer goed gemaakt
zou kunnen worden Nou,
dat was kolder, hoor!
En weet XI, wat er vandaag
werd geschreven? „Zand-

voort maakte nooit so'n goede zo-
mer". Nou vraag ik je! 't Is dat ik
zelf aan de krant werk, maar dit
soort schrijverij maakt me toen wst
kriebelig. Die lui weten vandaag
niet wat ze gisteren hebben ge-
schreven. En dat vind ik verkeerd.
Je moet altijd achter je woorden
blijven staan, of je ze nou gisteren,
verleden week of twee jaar geleden
hebt geschreven. En weet u wat die
vent, die dit in de krant schreef,
nog meer zei? De Zandvoortse mid-
denstand heeft — mede dank zij de
regen — met volle teugen van de
badgasten, met name de Duitsers,
genoten. Mensen, mensen wat
een geschrijf! Met volle teugen van
je badgasten genieten 't Lijkt
wel of je hun bloed hebt kunnen
drinken! Maar die tegenspraak,
voelt U, daar erger ik me nou al-
tijd zo aan. Dat is er maar op los
schrijven, dat is... (Dit woord heb
ik, op advies van Jans, geschrapt)
Jans zegt trouwens, dat ik me niet
zo moet opwinden, want anders ben
ik a.s. zondag niet fit!

Als het windje uit het noorden
waait, blijf ik m'n zonneterras aan-
bevelen hoor! {

STOELEMAN.

door voorstanders van het in zee
werpen aangevoerd, dat radio-actie-
ve stoffen in de diepste plaatsen
der zee geworpen, daar veilig lig-
gen omdat het water op die plaat-
sen eeuwen nodig heeft om zich
met de hogere waterlagen te ver-
mengen, in welke tijd de meest ra-
dioactieve stoffen hun stralings-
kracht zouden verliezen.

Hij zei, dat deze stoffen worden
opgenomen door plantaardig en
dierlijk leven, dat ze uit de diepten
omhoog brengt en ze ook horizon-
taal verspreidt. De radioactiviteit
wordt daardoor omhoog en verder
gebracht, onafhankelijk van de
stroming van het water, aldus dr.
Ketchum.

Ook de Russische deskundige dr.
E. M. Kreps maakte bedenkingen
tegen het in zee storten van radio-
actief afval.

Van Amerikaanse zijde werd het
in zee gooien van afval een „onher-
roepelijke daad" genoemd. Men
maakt hierdoor voor zichzelf de
controle op het afval onmogelijk,
aldus de Amerikanen.

Van Russische zijde werd mede-
gedeeld, dat de Sowjet-Unie deze
manier van lozing ook verwerpelijk
acht en daarom ook nog nooit ra-
dioaktief afval in enige zee heeft
geworpen. In de S. U. wordt de
vloeibare afval geconcentreerd, zo
mogelijk in vaste vorm omgezet en
op veilige plaatsen begraven.

Tot zover deze conclusies.
De geleerden uit de Verenigde

Staten en de Sowjet-Unie, landen
waar het onderzoek naar de gevol-
gen van de straling der radioactivi-
teit waarschijnlijk verder gevorderd
is dan in de landen die zich pas
kort met de problemen rond de
kernenergie bezighouden, zijn dus
minder zeker van de methoden die
thans worden gevolgd bij het depo-
neren van radioactief afval. Ook de
suggesties die te Geneve werden ge-
daan om de afvalprodukten der
kernenergie te verwijderen werden
onder voorbehoud gegeven.

De deskundigen verklaarden, niet
zonder openhartigheid, nog niet
over voldoende gegevens te beschik-
ken omtrent de mogelijke gevol-
gen der, .radioactieve, straling.

Een afdoende methode besmetting
door radioactief afval te voorko-
men werd dan ook niet verstrekt.

Gezien in het licht van het boven-
staande moet het dan ook op z'n
minst voorbarig worden genoemd
reeds thans en zonder enige reserve
te verklaren dat van enig gevaar
voor de volksgezondheid geen
sprake is, wanneer deskundigen uit
tal van landen in het openbaar een
dergelijke verzekering „op korte of
lange termijn" nog niet kunnen en
•willen geven. 4

Melk in de klas
Het Schoolmelkcomité Zandvoort is
voornemens met ingang van maan-
dag 29 sept. a.s. de schoolnaelk-
verstrekking te doen hervatten.

In verband met de van Rijkswe-
ge toegezegde subsidie van 6 cent
per kind per week is de prijs thans
vastgesteld op 30 cent per kind per
week, voor kleuterscholen en lagere
scholen; voor ulo geldt de prijs van
36 cent per kind per week. De we-
kelijkse bijdrage moet voor 't eerst
worden afgedragen op maandag 22
september 1958.

West-Europeanen
die zich hebben ge-
vleid met de ge-
dachte dat de bot-
singen tussen de
rassen alleen nog in

Zuid-Afrika of Noord-Amerika kun-
nen optreden maar niet in eigen
Europese omgeving, gijn enige we-
ken geleden hardhandig uit die il-
lusie gewekt. Little Rock kreeg zijn
pendant in de Londense volkswijk
Notting-Hïll waar een groep jeug-
dige blanken de gekleurde bevolking
van deze woonwijk te lijf ging en
dagenlang terroriseerde.

Europese tolerantie en ruime op-
vattmgen op het stuk der rassen-
verhoudingen veranderden in een
oogwenk in een georganiseerde
klopjacht op de kleurlingen met
ijzeren staven en boksbeugels. Dat
wat in het verkeer tussen de rassen
en gelaatstmten hier niet langer
mogelijk werd geacht kreeg zonder
voorafgaande waarschuwing een
reële en afschuwelijke gestalte. De
latente gevoelens van onbehagen
tussen blank en zwart die men on-
der de knie meende te hebben, kwa-
men plotseling tot uitbarsting mid-
den tussen Europese zelfgenoeg-
zaamheid en zelfvoldaanheid.

Engeland is er kennelijk van ge-
schrokken en is gelukkig het ant-
woord op deze trieste en geweldda-
dige uitbarsting der onlustgevoe-
lens niet schuldig gebleven.

Een antwoord dat door de Engel-
se rechter Salmon deze week werd
gegeven toen een aantal van de erg-
ste raddraaiers voor zijn stoel vn,
de Old Baïley verscheen. Negen van
hen veroordeelde hij tot vier jaar
gevangenisstraf en hij motiveerde
zijn vonnis aldus:

„Jullie prooi was iedere man —
op voorwaarde dat er niet meer dan
twee tegelijk waren — wiens huids-
kleur anders was. Jullie doel was
je reinste terreur uit te oefenen en
pijn en letsel te veroorzaken. In de
nacht vielen jullie een vijftal vreed-
zame en oppassende burgers zonder
enig excuus aan. Geen van hen had
jullie ooit enig kwaad gedaan, of
jullie ook maar in het minst ge-
provoceerd. Twee van de vijf waren
zo gelukkig te ontsnappen /ooordat
jullie in staat waren meer dan klei-
ne verwondingen toe te brengen. De
'drie anderen lieten jullie bloedend
en buiten kennis op het trottoir lig-
gen. Jullie zijn het, die al die ge-
weldplegingen in Notting-Eill be-
gonnen zijn.

Jullie zijn maar een klein en on-
belangrijk deel van de bevolking,
maar jullie hebt schande gebracht
over de buurt, waar jullie wonen,
en de gehele natie met afgrijzen en
verontwaardiging vervuld.

Iedereen, wat zijn huidskleur ook
moge zijn, heeft het recht om in
vrede, met het hoofd omhoog, vrij
van vrees, over straat te lopen.
Ik ben vastbesloten, jullie, en ieder-
een die verleid mocht worden je
kwade voorbeeld te volgen, duide-
lijk maken, dat misdaden als deze
in dit land niet geduld worden,
maar voor onze rechtbanken de
straffen zullen ontvangen, die zij
zo terecht verdienen."

Met deze uitspraak zal rechter
Salmon het rechtsgevoel van velen
hebben bevredigd die het verschil
kennen tussen hetgeen geoorloofd
en niet-geoorloofd is in de tussen-
menselijke verhoudingen en contac-
ten.

Schaken in Hamburg
Van 12 t/m 14 september heeft de
ZSC op uitnodiging van (Je Ham-
burgse „Postschachverein" een te-
genbezoek aan deze vereniging ge-
bracht. Er was een toernooi voor
tientallen georganiseerd waaraan
tevens door de Deense „Skakklub
Vojens" en de Hamburgse schaak-
club Sasel werd deelgenomen.-

Het is voor de Zandvoortse scha-
kers een waar festijn geworden. De
eerste wedstrijd werd een klinken-
de 6Va-3

r/2 overwinning op de
„Postschachverein", waarmede re-
vanche werd genomen voor de in
augustus 1957 in Zandvoort geleden
nederlaag.

De beide volgende wedstrijden te-
gen Sasel en Vojens werden echter
verloren zodat ZSC uiteindelijk met
de vierde plaats genoegen moest
nemen.

Werd aan de borden dus een ma-
tig succes behaald, de grote en be-
langrijkste winst is ongetwijfeld de
vriendschap met de Duitse en Deen-
se schakers die uit dit toernooi is
voortgekomen. Een woord van lof
voor de uitstekende organisatie der
Hamburgers — waarin o.a. een rond-
vaart door de havens en bezichti-

WINKELEN OP ZONDAG
Sommige categorieën middenstandszaken znogen open

Verleden week hebben wij bericht, dat de winkels in Zandvoort op zon-
dag l!t september j.l. voor de laatste maal in dit zomerseisoen tot 10
uur 's avonds geopend mochten zijn. Voor verschillende categorieën
middenstandszaken is echter bij K.B. van 16 april 1958, ingaande 3
mei van dit jaar, een uitzondering gemaakt.
Deze uitwijkmogelijkheid in de winkelsluitingswet 1951 is vervat in
een verordening die wij ten gerieve van onze lezers en de branches die
hiervoor in aanmerking komen in zijn geheel opnemen.

De raad dezer gemeente, overwegen-
de, dat het ingevolge art. 2 van de
„verordening op de sluitingstijden
voor winkels etc. gedurende het
seizoen", vastgesteld bij zijn besluit
van 10 maart 1953, no. 3b, goedge-
keurd bij Koninklijk besluit van 18
april 1953, no. 15, geoorloofd is, ge-
durende het tijdvak van l mei tot
15 september bepaalde categorieën
winkels op zondag van 9 tot 22 uur
voor het publiek geopend te hebben
en gedurende deze tijdsruimte de
markt- en straathandel uit te oefe-
nen;

dat deze gemeente echter ook in
het tijdvak van 15 september tot
l mei — vooral in het vroege voor-
en najaar — dikwijls op zondag

door talrijke vreemdelingen wordt
bezocht teneinde van zee, strand en
duinen te kunnen genieten;

dat deze omstandigheid naar zijn
oordeel is aan te merken als een
plaatselijke omstandigheid, die aan-
leiding geeft tot toepassing van ar-
tikel 11, tweede lid, van de Winkel-
sluitingswet 1951;

gelezen de adviezen van de Ka-
mer van Koophandel en Fabriekenv
te Haarlem en van de plaatselijke
middenstandsverenigingen, alsmede
het voorstel van burgemeester en
wethouders, d.d. 17 februari 1958,
no. "1.4, Ie afdeling;

besluit vast te stellen de navol-
gende Verordening ex artikel 11,
tweede lid, van de Winkelsluitings-

ging der stad was opgenomen —
is hier zeker op zijn plaats. De
volledige verblijfskosten werden
bovendien nog door de organiseren-
de vereniging gedragen.

Maandagavond zijn de Zand-
voortse schakers met de beslo her-
inneringen en voorzien van de nodi-
ge geschenken in de badplaats te-
ruggekeerd.

De Schaakclub Sasel hoopt in
mei a.s. een bezoek aan Zandvoort
te brengen.

wet 1951 (openstelling winkels op
zondagen buiten het seizoen enz.)
Artikel l
Onverminderd het bepaalde in de in
bovenstaande overwegingen ge-
noemde verordening, geldt het in
artikel 2 sub a van de Winkelslui-
tingswet 1951 genoemde verbod om
op zondagen een winkel voor het
publiek geopend te hebben geduren-
de de tijdvakken van l april tot l
mei en van 15 september tot l ok-
tober van elk jaar niet van 9 tot
20 uur voor de winkels in de zin
van die wet, waarin m hoofdzaak
of uitsluitend de volgende waren
plegen te worden verkocht en uit-
sluitend voor de verkoop van die
waren:
a. kunstvoorwerpen, antiquiteiten,

souvenirs;
b. foto-artikelen, prentbriefkaarten;
c. één of meer der volgende artike-

len: brood, koek, banket, suiker-
werk en chocolade, aldan niet te-

zamen met consumptie!js;
d. fruit;
e. kleine consumptiewaren, zoals

belegde broodjes, croquetten,
slaatjes, gerookte en gebakken
viswaren e.d.;

f. hetzij melk en zuivelprodukten,
hetzij melk, zuivelprodukten en
consumptieijs;

g. tabaksartikelen;
h. bloemen;
i. alcoholvrije dranken.

Artikel 2
Onverminderd het bepaalde in de in
artikel l dezer verordening bedoelde
verordening en in artikel 9, eerste
lid van de winkelsluitingswet 1951,
geldt het in artikel 8 dier wet ge-
noemde verbod om op zondagen in
de uitoefening van markthandel of
handel te water waren te koop aan
te bieden of te verkopen gedurende
de tijdvakken van l april tot l mei
en van 15 september tot l oktober
van elk jaar niet van 9 tot 20 uur
voor de verkoop van de in het vo-
rig artikel sub a tot en met i ge-
noemde waren.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking
met ingang van de dag volgende op
die van haar afkondiging 8 mei '58.



Mensen en zaken
OLUBLIEFDE
In de clubhuizen van de diverse
voetbalverenigingen, die aange-
sloten zijn bij de K.N.V.B., hangt
een brief van het bondsbestuur,
waarin de clubbesturen worden, ge-
waarschuwd tegen het hand over
hand toenemende euvel van orde-
verstoringen op of om het speel-
veld. Het bestuur van de K.N.V.B.
zal niet aarzelen: tot krasse maat-
regelen over te gaan indien spelers
en/of scheidsrechters door het pu-
blielc worden gemolesteerd, zoals
in het vorige seizoen herhaaldelijk
is gebeurd. Het zal kunnen voor-
komen dat bepaalde wedstrijden
zonder publiek moeten worden ge-
speeld.

In de eerste plaats wordt het
bestuur van de thuis-spelende ver-
eniging verantwoordelijk gesteld,
maar ook op de bezoekende club
rust de taak medewerking te ver-
lenen aan het voorkomen van in-
cidenten.

Het is helaas de laatste jaren
meer en meer „gewoonte" gewor-
den, dat het publiek bij voetbal-
wedstrijden onregelmatigheden ver-
oorzaakt. Tijdens het vorige sei-
zoen is het meer dan eens gebeurd,
dat een scheidsrechter verwon-
dingen opliep, omdat bepaalde per-
sonen uit het publiek het niet eens
waren met de beslissingen, die door
deze functionaris waren genomen.
Men moet zich wel afvragen met
v/elke mentaliteit dergelijke men-
sen op een sportveld komen.

Een onsportieve houding op een
sportveld maakt altijd een misse-
lijke indruk. Dit geldt zowel voor
spelers als voor het publiek. Wan-
neer men meent zijn favorieten te
moeten aanmoedigen, dan kan dit
alleen maar worden toegejuicht,
maar dikwijls doet men dit met
zo'n erbarmelijk inzicht in het spel
en de spelregels, dat deze vorm van
aanmoediging regelrecht een aan-
fiuiting wordt voor de sportiviteit
en het fatsoen! Dan is men vol-
slagen blind! Dan kijkt men alleen
naar de resultaten van de „eigen
club", scheidsrechter en tegenstan-
ders doen alles verkeerd en kunnen
gehoond en uitgescholden worden.
Gelukkig gaat men hier nog niet zo
ver om het veld op te rennen en
de scheidsrechter aan te vallen,
daar is de ligging van het speelveld
trouwens niet bepaald geschikt
voor (!) — maar toch mag men er
gerust op letten op welke wijze
men Zandvoortmeeuwen door de
competitie hun jubelt! Ergerlijke
staaltjes van sport-chauvinisme
zijn hier ook te signaleren, onbe-
heerst krijsen — vooral van het
jeugdige deel van het publiek — en
het zich bemoeien met de leiding
van de scheidrechter is geen zeld-
zaamheid. En als men de moeite
neemt zijn club te vergezellen bij
een uit-wedstrijd, dan moet men
toch minstens de gewone wetten
van het burgerlijk fatsoen in acht
nemen en zich beschouwen als gast
op een vreemd sportveld. Als men
dan niets beters te doen heeft dan
de hele middag spelers van de
tegenpartij op lamlendige manier te
bekritiseren en verder melig rond
to hangen op de tribune, kan men
beter thuis blijven. Want deze
„clubliefde" richt zich — uit het
oogpunt van sport — ook tegen de
favoriete club. MOMUS

Reclasseringsdag 1958
Ieder jaar weer richt het Zand-
voorts uitvoerend comité zich tot
de bevolking, zoals in elke gemeen-
te van ons land geschiedt, om van
U een bijdrage te vragen voor de-
ze zo uiterst belangrijke zaak: de
ontspoorden in onze gemeenschap te
helpen de juiste weg te vinden ten-
einde weer een nuttig lid van de
maatschappij te worden en te blij-
ven.

De pers, dikwijls uitermate goed
ingelicht, plaatst U herhaaldelijk
voor gevallen van misstappen, zelfs
misdaden, van jonge en oudere
mensen, die of uit wanhoop, of uit
een opwelling, uit zwakte of bra-
vour, haat of verleiding de normale
weg van Recht en Wet overschijden
en zodoende met de strafrechter in
aanraking komen. Het gedeelte van
onze opgroeiende jeugd, dat geen
prijs meer stelt op fatsoen en daar-
door steeds meer afzakt naar gang-
ster-methoden, neemt onrustba-
rend toe met als gevolg groot en
schrijnend leed voor ouders en fa-
milieleden.

Zou voor deze jeugdige ontspoor-
den geen herstel mogelijk zijn?
Wanneer er niets aan gedaan
wordt, dan zeker niet.' De schande
immers blijft. Zij kunnen de afkeer
van hun omgeving ten opzichte van
hun persoon niet verwerken. Zij
hebben immers geboet?

Het is juist dit herstel, dat de
Reclassering wil bewerken. Zij wil
trachten deze ongelukkige mede-
mensen weer in het arbeidsproces
in te schakelen, en, als dit soms
heel traag in zijn werk gaat, hen
toch het leven enigszins dragelijk
maken.

Het is daarom, dat wij U een bij-
drage willen vragen op de collecte-

dagen 25, 26 en 27 september a.s.
Iedereen kan geven, want het is

voor iedereen.
Het uitvoerend comité:
Corn. Slegers, voorzitter
H. J. Koning, secretaris.
G. Oskam, penningmeester
Mevr. E. Berton-de Lange
Mevr. A. Blaauboer-Zwart
Mevr. A. F. de Bruyn-Edeling
C. Paap, lid van de gemeenteraad

Burgerlijke stand
12—18 september 1958

Geboren: Jolande, dochter van J.
H. van Koert en R. Hakhoff; Shir-
ley Colleen, dochter van I. H. Loa
en E. M. Ederzeel; Cornelis Joannes
Peter, zoon van W. L. van Oostrum
en M. E. Leenders; Mark Gaston,
zoon van J. Halderman en W. C.
Paap.

Ondertrouwd: Gerrit Paap en
Wilhelmina Hendrica Schijf f; Jozef
van den Berg en Gezina Koper;
Cornelis Walerus Antonius Fens en
Helena Theodora Maria Lindeman.

Getrouwd: Rudolf Frans Ame-
ling en Elisabeth Vermaas; Boude-
wijn Duivenvoorden en Wilhelmina
Cornelia Pel; Everardus Frederik
Heemskerk en Johanna Christina
Louisa Bakker.

Overleden: Volkert Koper, oud 80
jaar, weduwnaar van M. Molenaar;
Hendrik Jurriaan Sluijter, oud 83
jaar, weduwnaar van M. C. Kerke-
laan; Jacob Keur, oud 76 jaar,
weduwnaar van Mengsje Kerkman
en van Nelletje Koper.

Overleden buiten de gemeente:
Sara Catharina Broekman, oud 81
jaar, weduwe van J. L. Pfundt.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Spreekuur burgemeester
De burgemeester der gemeente
Zandvoort zal in plaats van op
woensdag 24 september zijn spreek-
uur houden op donderdag 25 sept.
a.s. 's morgens van 10-12 ur.

huid?

Watergetjjden
H.W. L.W. H.W. L.W. strand

sept. berijdbaar
21 9.40 5.- 22.20 17.30 13.30-20.30
22 11.12 6.- 23.54 19.— 15.00-22.00
23 -.- 8.- 12.36 20.30 4.00-10.30
24 1.05 9.— 13.38 21.30
25 1.59 10.— 14.23 22.30
26 2.38 10.30 15.01 23.-
27 3.15 11.— 15.33 23.30

5.00-11.30
6.00-12.30
6.30-13.—
7.00-13.30

Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

FAMILIEBERICHTEN

Dankbetuiging
Langs deze weg betuigen wij onze
hartelijke dank voor de vele bewij-
zen van deelneming ondervonden
bij het overlijden van onze lieve
man en vader

CORNELIS BRIEJER
Uit aller naam:
P. Briejer-ten Hooven

Zandvoort, september 1958

Dankbetuiging
Hiermede betuigen wij onze op-
rechte dank voor de vele blijken
van belangstelling tijdens ziekte en
overlijden van mijn lieve vrouw en
onze moeder, behuwd- en groot-
moeder

LEENTJE KOPER-KONING
In 't bijzonder dokter Van Es, ds.
de Ru, ds. Oldeman en fam. P. en
W. Witkop.

E. Koper
Zandvoort, Kruisweg 16

^ Modeschoenen

BrOSSOlS Schoenhandel
Speciale reparatie-afdeling

Sport en spel
Zandvoortse Korfbalclub
Het adsprirantentwaalftal van de
Zandvoortse Korfbalclub ging het
afgelopen weekend tegen Onder
Ons roemloos ten onder met 8—0.

Voor zondag is voor het eerste
twaalftal een wedstrijd tegen
Aurora 3 in Haarlem vastgesteld.
Aanvang half elf op het terrein aan
de Vergierdeweg.

Het derde twaalftal speelt thuis
tegen Animo Ready 3, aanvang
10.15 uur in het sportpark Duintjes-
veld. De andere twaalftallen zijn
vrij.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
De belangstelling voor de lessen
kan over het algemeen vrij -be-
hoorlijk worden genoemd. De
jeugdlessen zijn weer overvol. Al-
leen voor de heren-blijf-fit-les
(maandag) en de rythmische les-
sen (dinsdag en vrijdag is de ani-
mo nog niet groot.

De voorbereidingen voor de on-
derlinge wedstrijden zijn reeds be-
gonnen, waarbij als wedstrijd ge-
dacht wordt aan de oefeningen van
de vaardigheidsproef, die op 25 ok-
tober in Haarlem wordt afgeno-
men. De technische commissie, die
woensdag 24 september a.s. bijeen-
komt, zal hieromtrent nader ad-

IVOROL E'ke tand een StieeUW Witje

P R E D I K B E U R T E N
Hervormd» Kerk, Kerkplein
Zondag 21 september

10.30 uur: ds. C. de Ru.
's Avonds geen dienst.

Ned. Protestantenbond, Brngstraat 15
Zondag 21 september

10.30 uur: ds. J. Heidinga. Ned.
Herv. pred. te Haarlem.

Het Huis in de duinen:
19.30 uur: ds. G. Kroes, Evang.-
Luth. pred. te Haarlem.

Gereformeerde Kerk .
Jnlianaweg- boek Emmaweg
Zondag 21 september

10 en 17 uur: ds. A. de Ruiter.
Znd. 7.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Op zon- en feestdagen H.H. Missen

om 7.30-9.00 uur de Hoogmis en
11.00 uur de laatste H. Mis. In
Huis in de Duinen om 8.30 uur.
's Avonds Lof om 7.00 uur.

7)1 de week H.H. Missen om 7.00
uur en 7.45; 's avonds Lof om
7.SO uur.

Ned. Chr. Gemeenschapshond
Maandag 22 september

19.30 uur: samenkomst in „Pniël"
Zuiderstraat 3.
Spr. M. C. Draijer, Haarlem.

Jehova's getuigen
Woensdagavond 8—9 uur bijbel-

studie Koninginneweg 44 en zon-
dagmiddag 2—3 uur Wachttoren-
studie Hogeweg 7 te Zand voort.

Humanistisch Verbond
Zondag 21 sept., 9.45 uur, 402 m,
toespraak door mevr. A. J. Groen-
rnan-Deinum over „De eenzame".

Jaarvergadering O.H.V.Z.
De toneelvereniging „Op hoop van
zegen" houdt a.s. maandagavond
haar 21e jaarvergadering in „Ons
Gebouw".

DOKTEKS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 9 uur:
Doktoren:

P. Vijlbrief
Hogeweg 43, telefoon 3355

Zondag 21 september
Dierenarts J. Beijers
Raamsingel 28, Haarlem, tel. 13164

Wljkzuster:
A. Langeveld
Gasthuishofje 27, telefoon 2791

Apotheek:
13-26 september:
Apotheek Wijnne, Haltestraat 8
ledere avond vanaf 6.30 uur ge-
opend voor recepten en spoedge-
vallen.
Zondags zijn beide apotheken ge-
opend.

Huidgenezing
Huidzuiverheid - Huidgezondheid

F» U ROL
Puistjes verdrogen door Purol-poeder

Brand in bouwkeet
J.l. maandagavond werd de brand-
weer gealarmeerd voor een brand
in de Clarastichting aan de Kost-
verlorenstraat, maar zoals de
laatste tijd wel meer is voorge-
komen, er was niets aan de hand.

Ondertussen woedde er een brand
in een bouwkeet van de Bodaan-
stichting in Bentveld Het vuur
kon vrij spoedig worden bedwongen.

Bureau was de buit
In de nacht van woensdag op don-
derdag is ingebroken in een perceel
aan de Hogeweg. Vermist wordt
een compleet damesbureau waarin
enige duizenden guldens waren op-
geborgen.

viseren en tevens voorstellen doen
voor het programma 1959, het jaar
waarin de vereniging 55 jaar l>e-
staat.
Ook de lessen, voorlopig nog voor
kleuter-jongens en -meisjes, zijn
onder leiding van mevr. A. Buchel-
van Dalen op vrijdag in de Karel
Doormanschool begonnen.

Teneinde te trachten een plaats
in het Ned. Keurkorps te verkrij-
gen, zal een viertal dames uit tïe
vereniging aan
strijden, de z.g.
nemen.

de districtswod-
voorronde, deel-

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Zes elftallen van de Zandvoortse
Hockeyclub speelden j.l zondag in
Driehuis vriendschappelijk tegen
zes elftallen van de Kennemer Hoc-
keyclub Strawberries. Deze wed-
strijden zijn voor de hockeyers <uit,
de badplaats een succes geworden.

Zandvoort boekte vier overwin-
ningen, speelde een keer gelijk en
verloor een wedstrijd.

Een hoopvol voorproefje voor de
komende competitie die a.s. zondag
begint. De grote warmte liet niet
na invloed uit te oefenen op de
spelers en het spel, maar ondanks
de bijna tropische temperatuur
kwam men soms tot goede presta-
ties.

In de strijd tussen de heren pro-
motieklassers behaalde Zandvoort
een 2-0 voorsprong. Strawberries
liep 'de achterstand in tot een voor-
sprong van 4-2, maar vóór het laat-
ste fluitsignaal was de stand ge-
lijk - 4-4.

De uitslagen van de zondag door
Zandvoort gespeelde wedstrijden
zien er als volgt uit:
Dames: Strawberries 2-Zandv. 'i 6-4

Strawberries 4-Zandvoort 2 0-7
Heren: Strawberries 1-Zandv. l 4-4

Strawberries 3-Zandvoort 2 3-4
Strawberries 4-Zandvoort 3 2-3
Strawberries 5-Zandvoort l 4-5

„Zandvoortmeeuwen"
Programma zondag 21 september:

Zandv.m.-WB 14.30 u.
RCH 4-Zandv.m. 2 12.30 u.

20 Zandv.m. 3-Velsen 2 12 u.
48 Zandv.m. 5-DIOS 2 12 u.
65 Zv.m. 6-Spaarnestad 2 9.45 u.
87 Zandv.m. 7-WD 3 9.45 u.

122 Hillegom jun. b-Zv.m. b 9.45 u.
136 Waterloo jun. b-Zv.m. c 14 u.
Programma zaterdag 20 sept.:

WGA-Zandv.m. 15.30 u.
154 Zandv.m. 2-WRA uitgest.
158 Zandv.m. 3-Kenn.land 6 15 u.
170 Bl'daal adsp. a-Zv.m. a 15.30 u.
193 RCH adsp. d-Zv.m. b 15.30 u.
203 DIO adsp. c-Zv.m. c 15.30 u.
216 VI. Vogels a-Zv.m. d 15.30 u.
225 Zv.m. adsp. e-RCH f 15 u.
239 EHS adsp. d-Zv.m. f 14.30 u.
253 RCH adsp. k-Zv.m. g 14.30 u.
262 K.land adsp. e-Zv.m. h 14.30 u.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen zaterdag 13 sept.:

TZB adsp. a-DSS c 13-0
Geel-Wlt adsp. c-TZB b 11-0

Uitslagen sondag H september:
TZB 1-Concordia 2 5-2
(OHC-beker)
VI. Vogels-TZB 2 3-2
TZB 3-Vogelenzang 3 4-3
Spaarnevogels 4-TZB 4 1-3

Programma, saterdag 20 sept.:
218 Concordia adps. c-TZB a 14.30
234 NAS adsp. b-TZB b 14.30
Programma sondag Si sept.:

35 Halfweg 2-TZB l 14.30 u.
46 TZB 2-Hoofdd. Boys 2 12 u.
78 Haarlem 9-TZB 3 12 u.

134 TZB jun.-Vogelenzang 14 u.

(Kala schutting vraagt
dringend Cata-Bsvor

Bultonbijts)

Nieuwe VOLKSWAGENS
1958. ƒ 20,— per dag.
Pieters, Haarlemmerstr. 2

A'dam aangeb.. nette st.:
ben.huis, 3 k., betegelde
keuk., badcel m. v.w., gr,
tuin en stenen tuinhuisje.
ƒ 62 p.m. Gevr. woning te
Zandvoort. Corn. Dirk-
straat 9huis, Amsterdam.

Aangeb. te Haarlem mod.
huis, 6 k., voor- en achter-
tuin ƒ 11,- p.w. Gevr. te
Zandvoort: vrije woning.

.Haltestraat 75.

WONINGRUIL
Aangeb. mod. dubb. bo-
venhuis, 2e et. Nw. Zuid
A'dam, vrij uitz., 6 krs
bad., war., bergz., telef.
.Gevr. vrij huis m. tuin

CORODEX n.v., Zandvoort
vraagt voor haar afd. apparaten montage

JEUGDIG FABRIEKSPERSONEEL
(mul. en vrl.)

Te huur gevr. voor plm.
5 md v.a. l nov. GESTOF.
ETAGE of GED. VAN
HUIS v. 3 pers. Br. met
prijsopg. 7204 bur. Z. Crt.

Student v.d. Tech. Hoge-
school, Delft geeft BIJ-
LESSEN wis- en nat.kun-
de i.h. weekend v.a. vrij-
dagavond. Tel. 2168.

BIJLES WISK. aangeb.
voor middelb. school. Tel.
2318.

TE KOOP GEVRAAGD:
HUIS met 8 a 10 kamers
met' of zonder woningruil,

door Zandvoorter.
.Bij voorkeur Brederode-
Haarlemmer- of Kostver-
lorenstraat. Br. nr. 7201
bur. van dit blad.

Zandv. of omg.
7202 bur. Z. Crt.

Br. nr.

Echtp. z.k. binnenk. voor
enige maanden m. verl. in
Nederl. zoekt v.d periode
l nov. '58 tot l mei '59
een RUIM TUINHUIS in
de gem. Zandvoort. Br.
m. opgave van grootte en
verl. huurpr. onder nr.
7206 bur. Zandv. Crt.

ONGEM. WOONRUIMTE
te Zandv. v. perm. gevr.
door bejaard echtp. Br.
nr. • 7205 br. Zandv. Crt.

Te huur: GARAGE. Mar-
nix van St. Aldegonde-
straat 9. Te bevr. vanaf
27 september.

BERGRUIMTE (bijv. ga-
rage) voor strand- en lig-
stoelen gevr. Br. nr. 7208
Z. Crt.
Te koop gevr. BEDRIJFS-
PAND of HUIS. Br. "met
nad. inl. nr. 7207 Z. Crt.

Te koop gevr. door inge-
zetene HUIS, waarvan
ged. leeg te aanv. K. C.
v. d. Broek, Brederode-
straat 25.

AMATEURMUSICI gevr.
pianist, bassist en el. gi-
tarist. Alleen zij die ge-
negen zijn serieus te stu-
deren. Helmerstraat 17.

Gevr.: goede 2e hands
JONGENSFIETS. Juliana-
weg 6, telefoon 3768.

AREDAILERS te koop.
Prima afstamming. Na 6
uur telefoon 2844.

Z.g.a.n. „FROLING"
OLIEKACHEL te koop.
Brederodestraat 120, tel.
3328.

Aangeb-: prima HAARD,
Jan Jaarsma no. 13. Lijs-
terstraat 7, tel. 2383.

Te koop aangeb. SOLEX.
Dr. de Visserstraat 3.

Te koop: vrijst. VILLA
a/d Boulevard,
HUIS te Zandvoort, oud
bouw, leeg,
WOON/WINKELHUIS
centrum, nieuwbouw per-
celen.
Hypotheek aanwesig.
Mak. K. C. v. d. Broek,
Brederodestraat 25.

Te koop: z.g.a.n.
GASOVEN.
Bilderdijkstraat 7.

Etna

Voor spoedige indienst-
treding gevraagd:
a. ADM. KRACHT (vr.),

goed kunn. typen.
b. aank. STENO-TYPISTE
Br. nr. 7209 Gertenbachs
Drukkerij, Achterweg 1.

Wie wil zo nu en dan
voor me TYPEN? Br. nr.
7203 bur. Zandv. Crt.

Gevr. flinke HULP in
pens. v. bejaarden, intern.
Huize Panorama te Velp,
Arnhemsestraatweg 35,
telefoon 08302-2817.

FLINKE WERKSTER
gevr. voor l of 2 dagen
p.w. Zeestraat 36.

WERKSTER gevr. voor de
ochtenduren. Van Hoorn,
Zeestraat 29.

Gevr. een
FLINKE LOOPJONGEN
Slagerij Gebr. Kreyger,
Stationsstraat 12.

Gevr. flink MEISJE voor
hele dagen in gez. m. kl.
kinderen. Mevr. Lanting,
Dr Gerkestr. 165, tel. 3627.

Laat uw hond door een
erk. trimmer PLUKKEN
of SCHEREN. Spec. aan-
bev. door h.h. dierenartsen.
Ook aan huis te ontbieden.
G, WALMAN, Kl. Hout-
straat 34, Haarlem, tele-
foon 02500-14303.

ZEEMLEER
onder garantie.

Neem

J >Lama zeem"
Drogistwrij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7 - Tel. 2S2T

Wat voor feest of partü?
Alles verhuren, wij!
Glaswerk, porcelein, bestek-
ken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker, telef. 2164

Abonneert U op de
Zandvoortse Courant

*
Administratie:

Achterweg l, telefoon 2135

Erkende
AUTORIJSCHOOL „Z&NDVOORT"

Autorijles
Verhuur van Opeis Rekord

zonder chauffeur
THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

Aanvang der C L U* B Lu E S 9 E. N
VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN
A.S. ZATERDAG EN VOLGENDE WEEK

INSCHRIJVING DAGELIJKS

Dansschool GEBR. VAN AKE
KLEINE HOUTWEG 11 HAARLEM - TELEFOON 14652



Ben stofzuiger om trots op
te zijn:

Excelsior
stofzuiger

Nieuw model, prima zuig-
kracht ƒ 145 of ƒ 2 p.w.

Televisie Radio Specialist

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Donderdag 2 Oct. a.s.

Belangrijke veiling
van diverse Ie klas inboedels.

Volgende week uitgebreide annonce
Veilinggebouw

,De Witte Zwaan"
Telefoon 2164

J5J

Fa. Verbeek v. El
Binnenweg 69, Heemstede
bij Julianalaan, tel. 39562

KINDERWAGENS
W&NDELWAGENS
Boxen, kinderledikantjes, kin-
derstoelen en comodes.
Overtrekken van wagenkappen
Voorzorg-zegels worden in
betaling aangenomen.

Sport- en Judo-instituut
BUCHÈL

ZANDVOORT, HOGEWEG 42

Aanvang nieuwe lessen
Aanmeldingen nieuwe leerlingen
dagelijks.
Body building - volledige Weider

set.
Boksen - uitsluitend voor lich. con-

ditie met Sparren.
Gymnastiek voor dames, heren en

jeugd.
Kleutergymnastiek • 3 t.m. 5 jaar.
Jeugdjudo vanaf 6 jaar.
Jiu jitsu - zelfverdediging.
Judo - opleiding Int. graden.
Jiu jitsu en judo gecomb. les voor

dames.
Sportmassage
Alle lessen in clubverband, privé-
clubs en pirvé lessen.

TIJDELIJKE RECLAME
ENKELE STUKS

Doet uw voordeel

l PERS. INTERIEUR
MATRAS

f ^c ff\f„ TtOjUi
l PERS. DIVANBED MET
l PERS. INTERIEUR MATRAS

f 69,00

W. H. KEMPER
Haltestraat 21, telefoon 2119-2344

Als de televisie
binnenkomt,
juicht heel
het huisgezin

U ziet het op z'n best met PHILIPS
TELEVISIE groot beeld 53 cm,
compleet geplaatst vanaf ƒ 190,55,
restant in termijnen van ƒ 58,35
p.m.
Groot beeld 43 cm vanaf ƒ 157,05,
restant in termijnen van ƒ 57,65
p.m.

Bestel heden bij ons uw toestel. Wij
zorgen voor een prima ontvangst.
Philips radio seizoen 1959.
Nieuws van de Firato melden wij
u binnen enkele dagen.
Indien u een bezoek wenst te
brengen aan de R.A.I. vernemen
wij dit gaarne van u.
Erkend gedipl. Philips Service
Dealer voor radio en televisie.
RADIO TELEVISIE SPECIALIST

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 — tel. 2534

OPENBARE LEESZAAL
Aanwinsten
Ik geloof, dat
A. J. Dijker - Electrotechniek in de

praktijk (5 delen) .
Christian Dor - De mode en ik.
J. Grieshoff - Uitnodiging tot erger-

nis.
Paul Brickhill en Conrad Norton -

De vlucht in het gevaar.
Dr Tibor Kovacs - Het drama Hon-

garije.

EVRAAGD:

nette leerling
Verlichting, radio-tv-zaak

HENK SCHUILENBURG, Grote Krocht

WIJ VRAGEN FLINKE

MEISJES
voor werkzaamheden aan schoon wasgoed. Wij
bieden hoog loon en gunstige. premieregeling.
Reiskosten worden vergoed. Ook bij sollicitaties

Wasserij
N.V. Peeperkorn

BLEEKERSVAARTWEG 43, HEEMSTEDE
Telefoon 02500-38890

Brillen zijn, houdt dat wel in de gaten
Nog iets meer dan kijkapparaten.
'n Bril geeft cachet
O} niet! Da's nou net
Waarom U met LOOMAN moet praten.

Brillenspecialist
Haltestraat 5 - Telefoon 2174

Erkend
fondsleverancier

In één maand
uw RIJBEWIJS B. EL

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko, telefoon 2424

De mooiste BREI MODELLEN gratis!
Deze week grote aanbiedingen in wol!!
SIRENE
NEVEDA WOL,
in 40 kleuren
100 gram 2,70

DURABLE
SPORTWOL
„Tirol" voor sport-
en herentruien
100 gram ... ƒ 2,50

NEVEDA
BABYWOL,
Mooie zachte kwal.
in de kleuren zacht-
geel, wit ,groen, rose
bleu. 100 gr. ƒ 2,70

JAEGER WOL,
in 8 verschillende
soorten
100 gram v.a. ƒ 1,60

DURABLE
MIKADO CREPWOL
Uitstekend geschikt
voor dames- en kin-
derkleding
100 gram ...... ƒ 2,70

PARLY BABYWOL,
Extra kwaliteit
Per bol 50 gr. ƒ 1,40

Grote keuze in wollen dames- heren,
en kleuterkleding

„DE WOLBAAL"
HALTESTRAAT 12a - TEL. 2099

Ronyvelt vilttapijt de meest ideale trapbekleding
Toegepast met aluminium strips en plastic in-
lage, geeft dit uw trap een rijk aanzien en is

onverslijtbaar.
Voordelen: Geen geklop meer van lopers

Geen verveloze treden
Vraagt bijna geen onderhoud.

Ook als vaste vloerbedekking in woonkamer,
gang of hall.

Te leveren in de kleuren grijs, beige a ƒ 18,75
per m- en blauw, rood en groen en groen/rood

a ƒ 20,75 per m?
Ronyvelt vilttapijt is:

Motwerend, geluiddempend, licht- en wasecht
De banen worden los tegen elkaar gelegd zonder

te naaien, plakken of spijkeren
Vertoont geen vlekken bij het morsen van kof f ie,

thee, melk, bier en vele andere vloeistoffen.

„Moderne Woninginrichting"
ZIJLWEG- 36-38, HAARLEM

VRAAGT VRIJBLIJVEND PRIJSOPGAVE

in Dirk v.d Broek zelfbediettingszaken

uü, de. dure klasse: , ^
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RADIO EN TELEVISIE
Grote keuze PHILIPS draagbare radio's - In

PHILIPS
ERRES
SCHAUB LORENZ
BLAUPUNKT

onze nieuwe showroom tonen wij

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN

O het allernieuwste -

J. KEUR
Electro-radio-techniscli bureau
BURGEM.
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein - Dir. Gator. Koper - Telefoon 2550

VANAF VRIJDAG 19 tot en met
ZONDAG 21 SEPTEMBER, 8 uur

Maigret zet 'n val
Jean Gabin, Annie Gigardot, Oliver Hus-
seno en Jeanne B'oltel.

Een film die U in angstige spanning houdt. Een
Parijse achterbuurt in de ban van een mee-
dogenloze vrouwenmoordenaar. 18 jaar.

Vanaf MAANDAG 22 tot en met
WOENSDAG 24 SEPTEMBER, 8 uur

Brigitte, 't meisje
van Place Pigaïle
Brigitte Bardot, Jean Bretonniere, Raym.
Bussiere, Micha Auer.

De politie vermoedt de valsemunters in de
luxueuse nachtclub „Mississippi" te vinden.
Toegang 14 jaar.

DONDERDAG 25 SEPTEMBER, 8 uur

De Trots
en de Hartstocht

Gary Grant als de trots, Frank Sinatra als de
hartstocht, Sophia Laren als de vlam in Stanley
Kramer's monumentale verfilming. 14 jaar,

ZONDAGMIDDAG 21 SEPTEMBER, 2.30 uur

Leven in de brouwerij
met George Formby, Mary Brown en BiU
Pike.

George Formby als detective. Alle leeftijden.

AUTO'S zonder chauffeur
Betrouwbare auto's vanaf ƒ 22,50
per dag.
200 km vrij rijden.
Speciale week- en maandtarieven

N.V. Amsterdamsche
Rijtuig Maatschappij
HOUTPLEIN 21, HAARLEM - Tel. 10338

DE VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLEM EN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

ALS OVERHEIDSINSTELLING
op sociaal-verantwoorde voorwaarden.

KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die TJ niet
inééns kunt betalen;

FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-
keliers) aan het Kennemer Financierings-Instituut;

VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering). -

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

Tijdelijke aanbieding»

Laat nu uw deken
stomen voor f 1,20
PANTALONS ƒ 150 en rokken v.a. ƒ 1,50

MITS gebracht en gehaald aan ons
f i laai.

Keyser STOMEN EN VERVEN
KERKSTRAAT 26

Zandvoort - Tel. 2653

H A A R L E M H A A R L E M

Kapitale inboedelveiling
Dinsdag 23 sept. en volgende dagen
t.o. deurw. C. H. Erbrink en C. G. v. Haaster, in
opdracht v.d. weled. heer D. v. Konijnenburg
e.a. in de buitenplaats „LEEUW en HOOFT",
Zuiderhoutlaan l bij 't HFC-terrein te Haarlem.
Zeer grote collectie schilderijen, w.o. van zeer
bekende meesters, fraaie Perzische, Deventer
e.a. tapijten, kussen-, ranken- e.a. kasten, wor-
teln. damesbureau, ant. stoelen, w.o. iepen en
mahonie halkisten, ant. staand horloge, zeer
fraai bankstel, zilverwerken, gouden en briljan-
ten sieraden, ant. en mod. kleinmeubelen, gras-
machine m. motor, Olympia schrijfmachine.
Verder zeer grote partij kasten, tafels, stoelen,
ledikanten, gordijnen, lopers enz. enz.
Kijkdagen: Zaterdag 20, zondag 21 sept., tel-
kens van 10-4 uur, maandag 22 sept, van 10-2 u.
Vcilingdirectie: A. J. M. van Zadelhof f en Zoon

Autorijschool „Lamrens"
leidt TJ op in zo vlug mogelijke tijd. Les ƒ 6,- per uur.

Aanmelden: Zandvoortselaan 25
Telefoon 3556

Rijles gedipl.

schoonheidsspecialiste
(manicure)
Behandeling volgens afspr.
Indien gewenst ook aan
huis. Telefoon 3658.

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen. Tot
1.30 uur geopend. Zee-
straat 62, tel. 2263.
K I S T E N voor 13 mud
kolen a ƒ 20 per stuk. Ook
kisten v. verhuizingen en
emigratie. Helgering Zand-
voortselaan 39, telef. 2937

BALLET-
LESSEN

KLEUTER.
KINDER-
en
DAMES-
KLASSEN

EUGENIE
VLEUGELS

Karel Doorman-
straat 4/7
Tel. 2275

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

onze wekelijkse
actualiteit*^

Pracht zwanendons

Heren pyama
• ZEER MOOIE KWALITEIT
• MET PASPEL
• MET ELASTISCHE WASBARE BAND
• IN MATEN 48 t/m 56

12.50
Deze aanbieding is geldig t/m donderdag 25 september a.s.

J. Th. KORT
Haarlem - Heemstede - IJmuiden
ZANDVOORT - GROTE KROCHT

Telefoon 2666

H O L I D A Y
Auto's zonder chaufteur
Uitsl. model 1957 en 1958 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapitan,
Fords Taunus en. Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10454

HUIS-, DECORATIE- en
BECLAMESCH1LDERSBEDKIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
Tel. 2562, Zandvoort Gevestigd 1879

Burg. Engelbertsstraat 54
GLAS-ASSURANXIE

\ 57 jaar vormt een menin

Twee en tachtig jaar is
mijnheer, vijf en zeven-
tig jaar is mevrouw, en
dus: duizenden herinne-
ringen br66d-her-
inneringen, want mijn-
heer Middelbeek was
zélf bakker en de vader
van mevrouw Middel-
beek was het ook l
„Ik stond van vrijdags-
avonds 7 uur tot zater-
dagsmiddags 2 uur in
de bakkerij, maar ik
deed het graag, want
we bakten een mirakels
mooi stuk brood l"

Nu zijn deze twee
broodkenners klant van
Vermaat. Al van de op-
richting af. Hun mening:
V & F-brood is even best
als het fijnste stukje
handwerk vroeger!
Pluim voor onze bak-
kers... garantie voor u :
Wie V & F-brood eet,
proeft kwaiiteitsbrood
van topklasse, profiteert
bovendien van voor-
rechten, prijst de beste
service l
U kunt dat ook ervaren,
morgen al, bij e lke
V & F-verkoper, in elke
straat l

kzvaliteitsbakkerijen

3DOOOOOOOOOCCOOOOOOOOOCOOOOQ

Gesprek
met

mevr. en mijnheer

Middelbeek
DinkelstraatlS

Haarlem

vermaat en franken

Voor

GOED BROOD
en

BANKET
naar

Fa. H. van Staveren
Zeestraat 48 - Telef. 2684

telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

gcnverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
2345 Gemeente Secretarie
2069 Begrafenis- en crematie-onder.

neming J. de Eoode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3346 Hoboplex, Stationsplein 13-15,
Hout, board, triplex

2135 Zandvoortse Courant, -Gerten-
•bachs Drukkerij, Achterweg 1.

Annex CABARET EXTASE
Zandvoort

Het gehele jaar geopend

Gedurende maand september
dagelijks 's avonds 8 uur
het Italiaanse dans- en

showorkest van

Pietro Podelli
en zijn solisten.

Afgewisseld door- een
cabaretprogramma

met internationale artisten

ZONDAGS MATINEE
tnet volledig avondprogramma

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Zijlweg GS, Haarlem, tel. 1S]J,1
Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver-
zorging van begrafenissen, cre-
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

Flanellen lakens
180 breed ƒ 6,50

Nylon kousen
„Belami", „Dubarry" en

naadloze

Haltestraat 59, telef. 3398

REKLAME AANBIEDING
Deze prijzen alleen zaterdag
Metalen kolenkit van 2.80 voor 2,39
Emaille kolenkit van 3,95 voor 3,49
Emaille kolenkit van 4,50 voor 4,15
Emaille kolenkit van 5,50 voor 4,79
Kachelzeiltjes van 0,75 voor 0,70
Claruskachels vanaf 39,50
Kachelhaakjes 0,30

Swaluëstraat 9 — Telefoop 2418

Radio
Televisie

Henk
Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

Elke fijnproever
prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44

KERKSTRAAT 9
TELEFOON 2254
TELEFOON 2150
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Redaktie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

ZANDVOO E CDU
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Jongeren speelden theatertje
op e£n klein podium

Het Jongerencabaret 90 + 10 o.l.v. Frans Koster heeft zaterdagavond
j.l. — op uitnodiging van de Zandvoortse operetteverening „Fiësta" —
een uitvoering gegeven, waarbij het zowel zichzelf als de aanwezigen
een prettige avond heeft bezorgd..
Wij hebben bewondering voor de verrichtingen van dit gezelschap,
dat zich op de beperkte ruimte van het podium van „Esplanade" moest
bewegen. Behelpen is hier beter op z'n plaats, want bijzonder veel
„armslag" had dit zestal niet.

Nadat de heer P.' Kist namens het
bestuur van „Fiësta" het cabaret-
gezelsehap en het betrekkelijk groot
aantal belangstellenden had • welkom
geheten, trad de .leider van 90 + 10
voor het voetlicht om zijn mensen
aan het publiek voor te stellen. Dit
gebeurde op een originele manier,
'n.l. door het tonen van levende por-
tretten, die achtereenvolgens voor-
stelden: Bob Kosters, Mady Cohen,
Carmen Emanuëls en Fiet Koster-
Notterman. De pianist, Tido de
Naut, zat uiteraard niet in een
lijstje, maar achter z'n instrument.
Frans Koster nam de conference
voor z'n rekening en hij bracht het
er niet slecht af, ofschoon hij —
vooral in het begin — nogal bin-
nensmonds sprak en vele malen het
publiek zijn rug toonde. Zijn droge
humor sloeg overigens wel in bij
z'n auditorium, dat om z'n grapjes
en steekjes onder water nimmer uit-
bundig behoefde te lachen, maar
volstond met de „begrijpende glim-
lach" van de waardering voor het
betere werk. Zeker, Frans Koster
verstond de kunst en misschien was
zijn visie op sommige maatschap-,

-pelijke.- verhoudingen - niet -bepaald
oorspronkelijk te noemen, hij uitte
zich nochtans in ontwapenende hu-
mor, zodat de over de hekel gehaal-
de dominees, de politie van Zand-
voort, de NCRV en de uitgeefster
van de Katholieke Illustratie maar
niet al te geraakt moeten zijn

Inmiddels toonden de anderen
ook wat zij waard waren. De drie
dames zongen een aardige bewer-
king van de „Petticoat calypso" en
het echtpaar Koster-Notterman be-
leefde spannende ogenblikken tij-
dens de autorijles, die Fietje van
haar heer gemaal kreeg! Een bij-
zonder rake typering gaf Frans
Koster als leider van een jongens-
club/die dauwtrappend de natuur
in gaat. Zijn gesprekje met de ove-
rigens onzichtbare jongelui was
zeer amusant. Fietje kwam daarna
de menigte vertellen dat er iets mis
was met haar hormonen, waardoor
ze op een onzalig moment afge-
zwenkt was naar het meisje-zijn,

l terwijl ze een jongen had moeten
zijn. Daarom was ze een straat-
schoffie, dat vijf wurggrepen ken-
de Jawel vijf wurreggrepe

En eh of er soms een
persoon in de zaal aanwezig was,
die met haar even op de judo-mat
wilde!

Carmen Emanuëls klaagde direkt
hierop haar nood: „M'n weekend is
zo saai " Een aardige solo, die
met gevoel voor sfeer werd ge-
bracht, maar waarin Carmen een
beetje de dupe werd van de slechte
(boven)verlichting en de niet be-
paald goede akoestiek. Even dreig-
de het geheel in de volste beteke-
nis van het woord saai te worden...

Frans -Koster zocht daarna naar-
stig ;— tezamen met Fietje Kostcr-
Notterman — naar de humor. En
die bleek eigenlijk overal in te zit-
ten, als' je er gevoel voor hebt. De
kruidenier-moppentapper werd en-
passant afgekraakt. En toch is die
man'in z'n soort een humorist! DaU>
vond Frans Koster ook en daarom
paste deze kruidenier in het kader

• van 90+10!
Bob Koster (met gitaar) gaf een

nummertje a la Moestafa weg. Lof-
waardig copieerwerk met gebruik-

'' making van eigen en dikwijls gees-
tige tekst.

Het hele ensemble gaf tenslotte
in het laatste nummer- voor de pau-
ze een vertolking van Ue micro-

" operette „Pruimedantje". Fietje
. Koster-Notterman als Pruimedan-
"tje, Frans Koster als de „jeune pre-
,mier", Bob Kosters als d'Oude snoe-
iper, die z'n vingers niet kon afhou-
iden van het kittige dienstmeisje
• (Carmen-Emanuëls) en Mady Co-
hen als de waakzame moeder van

- •Pruimendantje. .Een - goede per-

siflage en tevens een schoolvoor-
beeld van een drakerig libretto!

Na de pauze ging het in dezelfde
trant verder, vlot, onderhoudend en
geestig. Het „Beierse duo" Fietje-
Frans Koster oogstte bijzonder veel
bijval. De Duitse tekst was prima!
En de solo van Mady Cohen, waar-
in zij met verschillende japonnen
diverse typen meisjes en vrouwen
uitbeeldde, was zeer knap.

Als men in aanmerking neemt
dat dit gezelschap nagenoeg zonder
decors speelde en bovendien gehan-
dicapt werd door onvoldoende be-
Hchting en te beperkte ruimte, kan
men gerust vaststellen dat dit op-
treden blijk gaf van een behoorlijk
ontwikkeld gevoel voor de eisen, die
het toneel stelt. H.W.

Bliksem en regen
Tijdens het hevige onweer sloeg
gisteravond omstreeks kwart voor
elf de bliksem in de schoorsteen van
een huis aan de Thorbeckestraat.
Een gedeelte van de schoorsteen
kwam op het dak van de woning
en de straat terecht, gelukkig zon-
der ongevallen te veroorzaken.

*
De zware regenval van maandag-
avond heeft de bewoners van de
(Verlengde) Haltestraat verrast,
met een snel stromende rivier voor
tuin en huisdeur Over een lengte
van 50 meter kwam het wegdek
van deze straat onder water te
staan, hetgeen de bewoners veel
ongemak heeft bezorgd. Ook de
omgeving van het schoolplein stond
volkomen blank. Het einde van de
stortvloed kwam hier voor de be-
woners als een verlossing. Wanneer
de bui nog langer had geduurd was
het modderwater in de huizen aan
do Willemstraat en Kanaalweg ge-
drongen.

Bus ging verkeerd
J.l. zaterdagavond nam een be-
stuurder van een H.Z.H.-bus bij de
kruising Haarlemmerstraat-Kost-
verlorenstraat een verkeerde bocht,
waardoor hij de in de ochtenduren
in gebruik genomen busweg miste
en in het nieuwe plantsoen terecht
kwam.
Met vereende krachten slaagde
men er in de bus na een uur weer
op de weg te brengen.

HIER STAAT UW BRIEF
Onelegante verkeersoplossing

Het is duidelijk dat een ieder be-
grip moet tonen voor de snelle ver-
anderingen van deze tijd, ook be-
grip voor de veranderingen op ver-
keersgebied. Dat in vele gevallen
de tram heeft moeten plaatsmaken
voor de autobus, is een van die ver-
anderingen en het verdwijnen van
de „oude getrouwe"- Zandvoortse
tram uit het stadsbeeld van Am-
sterdam, Haarlem en Zandvoort, is
nu wel door iedereen geaccepteerd
als een zekere verbetering. De tram
heeft echter altijd in een vaste rij-
baan gereden. Men kende de loop
en men wist dat van „uitwijken"
geen sprake kon zijn.

Met de komst van de autobus
kwam ook het probleem van de rij-
weg voor dit logge vervoermiddel.

De burgemeester van Zandvoort
heeft onlangs in de raadsvergade-
ring gesproken over „nieuwe brede
wegen" en zich afkeurend uitgela-
ten over pogingen om bepaalde
toegangswegen „met een paar me-
ters" te verbreden. Hij toonde zich
een voorstander van een geheel
nieuw plan: brede aan- en af voer-
wegen en bij voorbaat zal het dui-
delijk zijn dat de uitvoering van
zulk een plan niet een kwestie van
maanden doch van jaren zal zijn.
En intussen wordt het verkeerspro-
bleem nijpender gezien het toene-
mend aantal vervoersmiddelen in
de snelle en z.g. langzame sector.

Wat men nu echter poogt te be-

reiken met een weg die alleen voor
autobussen van de NZHVM toegan-
kelijk is en met moeilijke bochten
in een toch al te-smal rijwielpad is
ons niet duidelijk.

In de eerste plaats moet reke-
ning gehouden worden met het feit,
dat elk jaar tienduizenden automo-
bilisten en motorrijders (scooters!)
Zandvoort binnenrijden die met de
plaatselijke situatie niet bekend
zijn. Indien men zich achter een
bus bevindt zal men in zeer vele
gevallen niet kunnen kennisnemen
van het inrijverbod. Men rijdt rus-
tig achter de bus de verboden weg
in met alle gevolgen van dien. Dui-
delijker aanwijzigingen, honderden
meters van tevoren, zullen alleen
maar verwarrend gaan werken.

Wat men echter geprobeerd heeft
met' het rijwielpad is helemaal
vreemd.

Voorop moge staan dat het nor-
male rijwielpad tóch al veel te smal
is. Het is de rijbaan geworden voor
ontelbare wielrijders die door even
ontelbare bromfietsers en snelbrom-
mers worden ingehaald, een op
zichzelf reeds bijzonder onaantrek-
kelijke toestand.

Dit rijwielpad nu heeft enige on-
gewenste en gevaarlijke bochten
gekregen die misschien bedoeld zijn
om de wielrijders te dwingen als
.langzaam verkeer' voorrang te ge-
ven aan de van links komende
autobus wanneer deze wielrijders

Laatste minuut bracht winst
Zandvoortzneeuwen-VVB 2-0

Drie minuten voor het eindsignaal stelde de Zandvoortmeeuwenspeler
Water in de ontmoeting tegen WB de overwinning voor zijn club vei-
lig. Met een schot van zeker 35 meter afstand wist hij de uitstekend
spelende doelman Jonkman te verschalken.
Reeds eerder was een doelpunt gemaakt in het voordeel van Zand-
voortmeeuwen. Het kwam op naam te staan van een V.V.B.-speler, die
de bal in eigen doel liet belanden.

Het is voor de thuisclub geen
grootse wedstrijd geworden. Er
was een tekort aan samenspel en
inzicht. De voorhoede, waarin thans
Oosterbaan was opgenomen, deed
zijn best, maar voor het doel ver-
loor men de greep op het spel en
raakte men dikwijls de kluts volko-
men kwijt. Ook de doelverdediger
Jonkman bleek een stevige sta-in-
de-weg te zijn. De voorhoede werd
onvoldoende gesteund door de mid-
denlinie, die niet mee ,naar voren
ging en in deze ontmoeting weinig
gevoel toonde voor een goede spel-
verdeling en ontplooiing.

WB daarentegen beschikte over
een uitstekende verdediging en een
hardwerkende middenlinie. De
voorhoede was echter minder van
kwaliteit en was slechts enkele
malen gevaarlijk voor de Zand-
voortse ploeg.

Het was duidelijk, dat Zand-
voortmeeuwen het geluk in deze
ontmoeting aan zijn zijde had. Ook
de tegenstanders deelden in de ga-
ven van vrouwe Fortuna. Het ge-
luk voor de tegenpartij begon
reeds in de eerste minuut toen Vis-
ser de kans kreeg de score te ope-
nen. Hij schoot de bal echter pre-
cies in de handen van de doelver-
dediger. Het eerste kwartier gaf
een volledig Zandvoorts overwicht
te zien, maar hierna werden de rol-
len langzaam maar zeker omge-
draaid.

een andere wegkruising maar net
zijn gepasseerd.

Volgens onze mening is dit on-
juist, immers, het al dan niet aan-
brengen van bochten in het rijwiel-
pad doet niets af aan het feit dat
dit rijwielpad beschouwd moet wor-
den als rechtdoorgaande weg, zijn-
de de Haarlemmerstraat. De auto-
bus zal dus als „snijder" gaan op-
treden en zal verplicht zijn de wiel-
rijders ,als rechtdoorgaand verkeer'
voorrang te verlenen. Maar waar-
om dan die gevaarlijke bochten?

Het is "duidelijk dat de wielrij-
ders zich wel zullen wachten om.
een krachtmeting met de autobus
aan te gaan. Ze zullen altijd de
lichamelijke en materiële verliezer
worden. Maar de voorrang die men
hier in Zandvoort aan de bus wil
geven is allerminst op zijn plaats.
En druist in tegen elk gevoel van
recht op de weg.

Laat men bedenken dat het ver-
keer op dit ogenblik geen maatstaf
is voor een welvarend Zandvoort.
Volgend jaar, bij het begin en in
het seizoen zal men de wrange
vruchten gaan plukken van deze on-
elegante verkeersoplossing.

Abonné S.

aan w.an.&o,pig.e. tnaedeht
Vrienden, ik heb weer wat corres-
pondentie af te handelen. Ik kreeg
enkele brieven van ouders (meest
moeders) die mij om raad vroegen
in de problemen, van hun voor 't
eerst naar school gaand kind. Wan-
neer ik om mij heen zie in vrien-
den- en kennissenkringen, dan
breekt mij bijna het hart van me-
delijden met de tallozen ,die tob-
ben, ten eerste met het naar school
moeten en ten tweede met het kin-
deren hebben, die rechtop in een
bank moeten zitten. Gruwelijk,
vrienden.

Daar gaan we dan. Ik moet me
beperken van redaktiewege en zal
derhalve kort en bondig in mijn
antwoorden zijn.

Mevr. de B.v.Str.: Opvoeding en
opvoedkunde zijn twee verschillen-
de dingen, mevrouwtje. De-eerste is
een kunst, de tweede een weten-
schap. Wist U dat niet? Laat uw
kind onder geen voorwaarde in liet
kolenhok stoppen. Freud zegt
nee, laat ik 't liever zo zeggen: tau-
te Mathilda - zegt dat z'n Meertjes
dan zo vuil worden.

Mevr. G.W.-T.: Soms krijgt een
kind een complex. Wat is dat? Dat
kan niemand precies zeggen, -ik
ook niet. Laat 't U voldoende zijn
te horen dat een complex gauwer

is gefokt dan gelikwideerd. In een
aparte brief zal ik de namen van
enkele personen, die mij een cor"-
plex hebben bezorgd, noemen. Een
tweede lijstje bevat de namen en
adressen van erkende psychiaters.

Mevr. A. de R.-v.D.: Sinds uw
Sof i et je school gaat, liegt ze
Tja, het kind wordt nu voor zoveel
dingen geplaatst, waar het zich
moet uitredden, dat een leugentje
om bestwil hier volkomen op gaat.
Als het kind naar de universiteit
gaat en dan nog liegt, moet u me

over moeilijke kinderen

nog eens schrijven. Dan heb ik nog
wel wat anders voor U. Dag, me-
vrouw de R.

De lieer G. F. V.: Uw vrouw kan
Johan niet,meer baas sedert de jon-
gen school gaat en bij een juffrouw
in de klas zit. Soms gebeuren deze
dingen, mijnheer! Wij leren er uit
dat vrouwen als regel jaloers zijn.
Of de moeder, van Johan wantrouwt

de methoden van Johans juf, of de
juf heeft een onbewuste hekel aan
de moeder van Johan, omdat Johan
misschien een moedercomplex heeft.
Stel U gerust: ik heb een telegram
met betaald antwoord aan Sis
Heyster gezonden. Nog eventjes.
Mevr. L. L. O.-H.: Nadat uw Frits-
je naar school gegaan was (een
lief en volgzaam kind) beoefent hij
het bedwateren, steelt hij eieren uit
het kippehok van buurman, neus-
peutert en slaat liederlijke taal uit.
O, mevrouw, ik ken dat. Ik her-
inner me nog als de dag van gist
ren dat ik Enfin, daar heeft U
niets aan. Ik kan U dit zeggen: Er
zijn kinderen op wie het onder-
wijs een funeste invloed heeft. Blij-
ven Frits' kwalen bestaan ook nog
tijdens z'n tweede schooljaar, dan
moet U andere maatregelen nemen.
Welke, vertel ik U bij gelegenheid
wel. Wacht U eerst maar af tot-ie
aardigheid in z'n schoolwerk gaat
krijgen.

Mevr. Y. v.<3. B.-J.: Uw Rinus
slaat z'n onderwijzer? Ha, ha, wal
een heerlijk gezond kind, mevrouw-
tje! Ik wou dat ik vroeger de moed
had gehad mijn leermeesters, nu ja,
U begrijpt me wel

Ik heb nog veel meer op het hart,
vrienden en daar kom ik heus nog
wel eens op terug: Want deze pro-
blemen houden mij ook bezig. Voor-
lopig moet U hier mee volstaan. De
redaktie is onverbiddelijk.

BARTJE.

VVB verdedigde uitstekend en
drong tegen het einde van de eer-
ste helft steeds meer naar voren.
Ter Wolbeek moest handelend op-
treden en wist op een gegeven
ogenblik ternauwernood de bal van
de doellijn te halen.

Stokman stopte de bal met hand;
de strafschop die hiervoor aan WB
werd toegekend, werd niet in een
doelpunt omgezet. Kooymans schoot
de bal precies in de handen van
Ter Wolbeek...'....

In het begin van de tweede helft
ging een kopbal van Halderman
rakelings naast. De voorhoede bleek
ook nu niet in staat tot constructief
spel en bleef in een kringetje rond-
draaien. De gasten verschenen
slechts sporadisch voor het Zand-
voortse doel en wisten de Zand- .
voortse achterhoede niet te ver-
murwen.

Het spel was ruim twintig minu-
ten aan de gang toen de wedstrijd
levendiger werd. De Zandvoortse
voorhoede probeerde thans door
middel van samenspel de verdedi-
ging van WB te breken. Een mooi
tikje van Oosterbaan na een kop-
bal van Visser had een beter lot
verdiend. Doelman Jonkman rea-
geerde echter op het juiste mo-
ment. Dat deed hij vijf minuten la-
ter ook toen Halderman keihard
inschoot. De linksachter Luntz ver-
anderde de bal echter van richting
waardoor deze in eigen doel terecht
kwam (1-0).

Zandvoortmeeuwen kreeg hierna
zijn zelfvertrouwen weer terug.
WB probeerde op zijn beurt om de
gelijkmaker te forceren. Drie mi-
nuten voor het einde werd Halder-
man ongeoorloofd aangevallen. Wa-
ter nam de vrije schop en bracht
tot ieders verbazing de stand op
2-0. Met deze score kwam het
einde van de wedstrijd. JGB.

Gesprek over Hedonisme
Op donderdag 25 september a.s. des
avonds te 8 uur houdt de gemeen-
schap Zandvoort van het Humanis-
tisch Verbond de eerste openbare
bijeenkomst van dit seizoen in het
„Huis in de Duinen". Daar zal
spreken de heer J. E. W. Spronk
uit Vlaardingen over „Hedonisme".

Plaats en taak Pro Juventute
Vrijdag 26 september a.s. 's avonds
8 uur hoopt de afdeling Zandvoort
van de N.C.V.B. haar eerste bijeen-
komst van het komende wintersei-
zoen te houden; ditmaal in gebouw
„De witte zwaan", Dorpsplein 5. De
heer C. van den Oever te Zand-
voort, jeugd-maatschappelijk wer-
ker, zal dan spreken over: „Plaats
en taak van Pro Juventute".

Ongeval tijdens werk
De 17-jarige electricien W. de la C.
was vrijdagochtend in het nieuwe
verenigingsgebouw van de Her-
vormde Gemeente aan de Post-
straat op een ladder aan het werk.
Door onbekende oorzaak schoot de
ladder plotseling onder hem uit,
waardoor de jongeman naar be-
neden tuimelde en ongelukkig te-
recht kwam. Met een zware her-
senschudding en een ernstige oog-
wond werd hij naar het Sint Elisa-
beth Gasthuis in Haarlem overge-
bracht.

Jaarvergadering O.H.v.Z.
Maandagavond hield de toneelver-
eniging „Op hoop van zegen" onder
voorzitterschap van de heer J. G.
Bisenbergen de 21ste jaarvergade-
ring. Het programma voor het ko-
mende winterseizoen kon nog niet
worden bekend gemaakt. De repe-.
tities zullen evenwel op 6 oktober
beginnen.

De aftredende bestuursleden, de
heren J. G. Bisenberger, voorzitter
en L. H. Cohen, penningmeester
werden bij acclamatie herkozen. In
de kascommissie werd benoemd
mevr. R. Bos-Plug in de plaats van
mevr. C. Paap-Lammers.

Het ledental van de vereniging
bleef gelijk met dat van het voor-
afgaande jaar.
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Burgemeester en wethouders van
Zandvoort vestigen er met nadruk
de aandacht op, dat het in gebruik
geven van woonruimte door parti-
culieren aan tijdelijk in de gemeen-
te Zandvoort verblijvende perso-
nen in de periode l oktober-1 mei,
krachtens plaatselijke verordening
ingevolge de Woonruimtewet 1947
is verboden, zulks behoudens een
door hun college te • verlenen ver-
gunning.

Zodanige ingebruikgeving' zonder
de vereiste vergunning kan leiden
tot toepassing van de in de wet op-
. genomen dwangmaatregelen, zowel
ten opzichte van de huurder als van
de verhuurder, o.a. het vorderen
krachtens de Woonruimtewet 194.7
van de in gebruik gegeven woon-
ruimte voor permanent verblijf ten
behoeve van een Zandvoortse wo-
ningzoekende.
Zandvoort, 20 september 1958

Burgemeester en wethouders
voornoemd,
Van Fenema, burgemeester
W. Bosman, secretaris

Te koop aangeb. te Soest: helft huis
(twee onder één kap), gr. eetk., 3
slaapk., badk., zolder, garage, cen-
trale verw., grote tuin.
Te koop gevr. derg. huis ol iets
kleiner te Zandv., niet te ver van
zee. Br. nr. 7301 bur. Z. Crt.

GOED TEHUIS gezocht voor twee
poesjes, 6 weken oud. Vinkenstraat
15, telefoon 3807.

TE KOOP: radio m. tafeltje m.
pick-up; bankstel m. tafeltje z.g.
a.n.; wit Engels kinderwagentje,
z.g.a.n.; 2 Weener stoeltjes. Boul.
Paulus Loot 83a, tel. 2303.

B.z.a. HULP van 9-12 uur, onv. wat.
Geen werkster. Ook thuiswerk. Br.
7302 bur. Zandv. Crt.

AREDAILERS
te koop. Prima afstamming. Na 6
uur telefoon 2844.

MEISJE of WERKSTER gevraagd
voor 4 keer per week van 9 tot 2
uur. Favaugeflat 57, D. Hoogendijk,
telefoon 3118.

Gevr. FLINK MEISJE voor hele
dagen in gez. m. kl. kinderen. Mevr.
Lanting, Dr. Gerkestraat 165, tele-
foon 3627.

TE KOOP: tuinstel met paraplu;
haard; 4 stoelen met tafel enz. enz.
Thorbeckestraat 13 (winkelgalerij)

Te koop: „Etna" HAARD, i.g.st.
Haarlemmerstraat 68.

Rijks gedipl.

schoonheidsspecialiste
(manicure)
Behandeling volgens afspr.
Indien gewenst ook aan
huis. Telefoon 3658.

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen. Tot
1.30 uur geopend. Zee-
straat 62, tel. 2263.

Houd u van
haar?

Haagen ook!
HERENKAPSALON

Swaluëstraat 15 - Telefoon 2198

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Zaterdag 27 september
HET NED. BALLET

o.l.v. Sonia Gaskell

Zondag 28 september, 8 uur
Ned. Comedie
„OSCAR"

Dinsdag 30 september, 8 uur
Galavoorstelling t.g.v. 40 ja-
rig bestaan van de Stads-
schouwburg. Beperkt aantal
plaatsen beschikbaar.

Ned. Comedie
„RICHARD II"

Vrijdag 3 oktober, 8 uur
Hoofdstad Operette

„ZWEI KERZEN IM
DREIVIERTELTAKT"

Prijzen ƒ 1,25 t.m. ƒ 5,- (a.i.)
verk. op speeldagen en 2 dagen
ervoor van 10—3 uur, na 12 uur
tel. Coupons geldig.
Pr. van Hoofdst. Operette ƒ 2,50
t/m ƒ 6 (a.i.) Coupons niet gel-
dig. Bespr. v.a. woensdag l okt.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
aftl. volleybal
Er wordt nu al enige weken ge-
traind voor de komende competitie,
welke zaterdagmiddag om 14 uur
werd geopend met een instuiftoer-
nooi in het Krelagehuis te Haar-
lem. Aan dit toernooi namen veertig
ploegen deel, waaronder één dames-
en één hersnteam van OSS.

Woensdagavond 24 september be-
gint voor OSS cle competitie. Het
ie damesteam zal nog twee pro-
motiewedstrijden tegen Eclecta
moeten spelen om in de Ie klasse
te kunnen komen.

Het Ie herenteam is, na slechts
één jaar in de 2e klasse gespeeld
te hebben, gepromoveerd naar de
Ie klasse.

Het 2e damesteam neemt ook
weer aan de competitie deel. Het
2e herenteam komt dit jaar voor de
eerste maal in een wedstrijdafdeling
uit.

De indeling der elftallen voor de
competitie ziet er als volgt uit:
Dames ie klasse: HVS, De Blinkert,

Die Raeckse 2, OVRA, Vesmia,
HBC, Eclecta, Gios, Velox, Eclec-
ta 2 of OSS.

Dames Se klasse b:
Eclecta 3, DSS, WIK, OSS 2, On-
ze Gezellen 3, Topscore 2, De
Blinkert 4.

Heren ie klasse:
Santpoort, HVS 2, OVRA, Eclec-
ta, CIOS, PSCB, Die Raeckse 2,
De Blinkert, Santpoort 2, OSS.

Heren Se klasse b:
Hepol, WIK 2, HVS 4, DSS 2,
HBC 3, OSS 2, WIK 4, Rotor.

Programma woensdag 84 sept.:
Dames: Eclecta 2-OSS 20.30 u.

(Promotiewedstrijd)
OSS 2-OG 3 21.15 u.

Heren: Santpoort 2-OSS 21 u.
OSS 2-HVS 4 20 u.

Zandvoortse Korfbalclub
Het eerste twaalftal kwam zondag-

• ochtend tegen Aurora 3 in het veld
De Haarlemmers waren in de eer-
ste helft volkomen in de meerder-
heid en slaagden er in een 3-0 voor-
sprong te nemen. In de tweede
helft waren de 'rollen omgedraaid
met dit verschil dat ZKC slechts
een doelpunt (door Westenberg1 ge-
maakt) wist te scoren.

Het derde twaalftal kreeg een

zware nederlaag te slikken. Op
eigen terrein werd met 11-0 van
Animo Ready 3 verloren.

De adspiranten kwamen onver-
wachts toch nog in het veld en wel
tegen Animo Ready. Dit keer werd
„slechts" met 6-0 verloren.

Ranglijst Zandvoortmeeuwen
Zandvoortmeeuwen heeft na twee
wedstrijden met vier punten de lei-
ding in de 2e klasse a, tezamen
met WA.

Opmerkelijk was de 2-1 neder-
laag van Hollandia tegen De Ken-
nemers en het gelijke spel van W.
Frisia tegen Watergraafsmeer.

De stand is:
Zandv.m.
WA
West-Frisia
Kennemers
JSV
Watergraafsm.
Baarn
Hollandia
HBC
Holland
WB
Zeeburgia

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2 0 0 4 4 - 0
2 0 0 4 9 - 3
1 1 0 3 5 - 0
1 1 0 3 5 - 4
1 1 0 3 8 - 6
0 2 0 2 3 - 3
1 0 1 2 4 - 4
1 0 1 2 5 - 5
0 1 1 1 4 - 6
0 0 2 0 2 - 5
0 0 2
O O

O 2-7
2 O 1-9

Brand in installatie
Maandagmiddag werd de brand
weer gealarmeerd voor brand in 'i
cafetaria in de Kerkstraat. D(
vlam was in de installatie van d<
patates frites bakkerij geslagen. D(
brandweer slaagde er in .met eer
schuimapparaat het vuur te be>
dwingen. De schade was vrij groot

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2262, Informatiebureau Vreemdelin-
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein

2345 Gemeente Secretarie
2069 Begrafenis- en crematie-onder.

neming J. de Eoode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en. Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
. 26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3346 Hoboplex, Stationsplein 13-15,
Hout, board, triplex

fa de aangegeven woningen
mag de; huisvrouw

gratis De Gruyter's koffie schenken.
Als zij zich bekend maakt aan De Gruyter,

Postbus 276, -s-Hertogenbosch, krijgt zij
gratis een kilo Goudmerkkoffie.

*&.

a
/het zijn tien tegen één

De Gruyter's kof fieklanten

Dat is ook geen wonder. De Gruyter heeft
altijd krakend verse koffie van de allerbeste
kwaliteit. Want al ziet U het ook direct, ajs
U proeft weet U zeker: in De Gruyter's
koffie is van meet af aan alles bewaard
gebleven voor een fijn kopje koffie.
En de 10% korting maakt De Gruyter's
koffie extra voordelig.

"f9 ,

F GRUT
tot en met, 30 sept 1958

Bij aankoop van f 5.- De Gruyter-artikelen

een pak Goudmerkcacao
VOOR HALVE PRIJS

• •
een pakje Mokkawafels

van 58 cent VOOF 48 CCIlt

VOORDEEL

VOORDEEL

Een van Oe Gruyter'a winkels te Rotterdam

DE KOFFIE. EN THEEZAAK
58093*
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Tegenstellingen vormen knelpunt
van kriminaliteit onder de jeugd in twee landen

Engeland zowel als de Duitse Bondsrepubliek heeft de laatste jaren te
kampen gehad met toenemende misdadigheid. In Londen steeg het aan-
tal misdaden van 93.937 in 1954 tot 108.582 in 1956; in 1957 bedroeg
het aantal geregistreerde ernstige misdrijven 125.754. In het afgelopen
jaar dus een stijging van 17.172 strafbare feiten, waarmee het totaal
bijna gelijk kwam aan het totaal van het trieste recordjaar 1945
(ongeveer 130.000).
West-Duitsland vertoont dezelfde tendenz: in 1957 werden, de kleine
overtredingen zoals die op de verkeerswet niet meegerekend, 1.685.698
misdrijven gemeld, 55.000 meer danin 1956.

Scotland Yard' en de Kriminal Po-
lizei staan voor een wel zeer zware
taak. In Duitsland heeft men te
kampen met vele beperkende maat-
regelen, die de politie in de uitvoe-
ring van haar taak belemmeren -(zo
mag de recherche niet eerder tot
onderzoek overgaan dan op het
tijdstip, waarop hiertoe door de be-
trökken burgers een verzoek is in-
gediend), in Engeland.met een nij-
pend personeelstekort. Een onlangs
gepensioneerde chef van de Londen-
se politie heeft medegedeeld, dat
aan' zijn korps nog minstens 3000
man moeten worden toegevoegd, wil
de misdaadbestrijding met enige
kans op succes worden voortgezet.
Zijn opvolger heeft zich in dezelfde
geest uitgelaten en men verwacht
daarom, dat hij zal trachten de
hiervoor nodige krachten aan te
trekken. De cijfers bewijzen de
waarheid van de door deze twee ho-
ge politiefunctionarissen uitgespro-
ken mening: van de 15.693 inbraken
in 1956 gepleegd, werden slechts
1668 gevallen. opgehelderd. Een po-
ver • resulta'at van ruim. 10%.

In geen ander Europees land
wordt zoveel gesproken en geschre-
ven over jeugdkriminaliteit als in
West-Duitsland. En dat niet zonder
reden: in 1957 waren 108.000 jonge-
mannen en 12.000 meisjes tussen
18 en 21 jaar betrokken bij ernsti-
ge misdrijven. De jeugd tussen 14
en 18 jaar was daarbij op trieste
wijze vertegenwoordigd met ruim
97.000 jongens en bijna 10.000
meisjes.
Vele verklaringen zijn voor het ver-

ontrustende bedrag beredeneerd,
maar in het algemeen schuift men
de hoofdoorzaak af op de scherpe
tegenstellingen tussen de omstan-
digheden van vlak na en tijdens de
tweede wereldoorlog .en de plotse-
linge maatschappelijke vooruitgang
van de laatste jaren. Men baseert
deze theorie voornamelijk op de
meestal absurde wijze waarop de
misdaden worden uitgevoerd en de
onbegrijpelijke motieven, die de da-
ders opgeven.

Het is duidelijk dat de West-
Duitse- politie in de voorkoming en
de bestrijding van dit soort jeugd-
kriminaliteit een zeer zware taak
heeft. Extra moeilijke omstandig-
heden worden geschapen, doordat
de ouders, vaak ongewild, een vol-
komen verkeerde invloed hebben
uitgeoefend. De geestelijke degene-
ratie, die het fascisme heeft ver-
oorzaakt en aangemoedigd, doet
zich nog altijd gelden. Vlak na de
oorlog, toen het aantal mannen tus-
sen 18 en de 35 jaar zo ongeveer
gehalveerd was, ontstond een soort
rage bij de Duitse vrouwen om aan
een man te komen. De algemene
zedeloosheid en de losbandigheid,
die de onverkwikkelijke verhoudin-
gen met zich meebrachten, hebben
een grote geestelijke invloed gehad
op de toenmalige jonge generatie,
de generatie die nu "een opvoedende
taak heeft gekregen.

Ook bij de jeugd zelf kunnen, eni-
ge eigenschappen worden aangewe-
zen, die tot misdadigheid kunnen
leiden. Aan de ene kant staat een
algemene en normale behoefte zich
op de een of andere manier uit te
leven, aan de andere kant een door
de zeer goede materiële omstandig-
heden aangekweekte onsportiviteit
en luiheid. De afwezigheid van een
noodzaak zich door harde en kom-
mervolle arbeid . een zeker bestaan

Nou mensen, U zult het wel begre-
pen hebben ik kan er niet mee
door gaan. Er zijn dingen, waar ik
machteloos tegenover sta. Een van
die dingen is: het afscheid van de
zomer. Mijnheer de redakteur zei
verleden week nog tegen me: „Stoe-
leman, wat denk je er van? Schei
je er nog mee uit dit jaar of ga ja
door?"

Ja ,ik had graag nog een poosje
willen blijven, al was 't alleen
maar om wat met U te Lal)-
belen, maar ik geef toe dat 't
dan onmogelijk een badboek
kan zijn. En dat is toch de
bedoeling van deze rubriek.
Ik kan er echt niks aan doen
dat ik er altijd, ieder jaar —
als ik uit de krant moet ver-
dwijnen — een beetje beroerd
van ben. Jans zegt dan: „Je
bent een ouwe sentimentele gek:"
Maar zelf loopt ze ook te snotteren
hoor! En is 't ook niet zo dat. ik
een heel seizoen lang, lief en leed
met U gedeeld heb? We hebben
mooi -weer gehad en we hebban
slechte dagen gekend, we hebben 't
razend druk gehad en we hebben
met onze duimen zitten draaien
En als ik nou alles achteraf bekijk,
kunnen we gerust zeggen dat het
seizoen 1958 best is geweest. Afgc-
zien van een paar zwartkijkerige
collega's, die misschien nog uitten
te wachten op een zon, die tot t'e-
bruari schijnt en de mensen bruin
bakt, zijn de meeste strandmensen
dik tevreden. Wij kunnen niet meer
dan ons best doen en dat doen we
ook, maar eens moet het afgelope:i
zijn. Dat voel je<zo het kan nu
eenmaal niet altijd zomer zijn, want
dan gaat er iets scheef mot de men-
sen. Er is al zo veel scheef s in" de
wereld. En als de natuur dan ook
nog een bootje verkeerd gaat han-
gen, weet je helemaal niet meer
waar je 't zoeken moet. Straks

komt de winter weer en dat is goed.
Eigenlijk gek, hè, dat een stoele-
man content -kan zijn met de win-
ter, maar ik kan er moeilijk om
liegen. Alles op z'n tijd, ook hot
weer en de seizoenen. Ik zou het
helemaal niet lekker vinden als 't
hier altijd zomer was. Ten eerste
zouden Jans en ik veel te gauw ver-
slijten en ten tweede zouden de
gasten zich een hoedje vervelen

En ik ken geen ellendiger ge-
zicht dan een badgast, die
zich verveelt. Een mens wil
toch altijd iets anders. En
laten we eerlijk zijn: is vier
bijna vijf maanden seizoen
niet lang genoeg. Leven en
laten leven! Ik geloof dat 't hier
in ons • landje precies goec
verdeeld is. Je moet nooit
schreeuwen voor je geslagen

bent. De mensen, die in sommige
kranten hebben geschreven dat
Zandvoort een verregend seizoen
heeft (dat was nauwelijks een paar
weken geleden) en dat de badgas-
ten van pure verveling in het dorp
„rondhangen" moesten verleden
week bekennen dat Zandvoort nog
nooit zo'n prachtig seizoen had als
dit ja'ar. Daar heb ik me nou aan
geërgerd! En dat laatste schreven
ze al na een zondag, die ze een top-
zondag noemden! Enfin, er zijn eer
heleboel toppen geweest, maar dat
zijn ze vergeten.

Mensen, ik ga m'n spullen oppak-
ken en de zaakjes weer picobello
voor het volgend jaar maken. Als
er niks bijzonders gebeurd is, ko-
men Jans en ik over goed acht
maanden terug... op dezelfde golf-
lengte... op hetzelfde strand.

Bedankt allemaal, voor de pretti-
ge dagen, voor • alle vriendelijke din-
gen, die we van U mochten onder-
vinden en voor het vertrouwen, dat
U stelde' in Jans en-de

STOELEMAN

te verwerven dwingt hen er toe an-
dere „uitlevingsmiddelen" te zoeken.

Naast de ontspoorde jeugd, het
zorgenkind van iedere politie-instel-
ling, heeft het West-Duitse Krimi-
nalamt nog twee andere materies
te bestrijden, die in andere landen
praktisch onbekend zijn: de vluch-
:elingen — de displaced persons —
en de zwervers. Met deze laatsten
worden niet bedoeld de z.g. -„zigeu-
ners" maar de werkelijk daklozen,
die nooit een vaste woonplaats heb-
ben. Ruim 300.000 van hen zwerven
door de verschillende landstreken en
de meesten nemen het niet zo nauw
met wat de wet voorschrijft. De
verbeterde economische toestand is
aan hen voorbijgegaan, terwijl toch
mag worden aangenomen, dat ze-
ker de helft in staat is een plaats
in het arbeidsproces in te nemen
zonder een heropvoeding in een of
ander instituut te ondergaan. De
onthechting echter waarin ze nu le-
ven drijft hen steeds verder r.t'ar
een misdadig bestaan, dat slechts
kan resulteren in een blijvende uit-
sluiting uit de maatschappij.

De ruim twee miljoen vluchtelin-
gen vormen een probleem, dat een
geheel eigen aspect heeft en dat
door de verregaande konsekwenties
die er aan verbonden zijn, een grota
aandacht opeist. Bij hen vooral
het uitermate moeilijk het kaf: van
het koren te scheiden en tevens om
het koren niet door een foutieve
behandeling te laten verkommeren.
De talloze kampen waarin üonderd-
duizenden van hen zijn onderge^
bracht zijn een aanfluiting voor de
Westerse wereld en broeinesten van
het kwaad. Alleen de allersterksten
kunnen zich hierin staande houden,
vooral nu geestelijke hulp voor alle
richtingen in onvoldoende mate aan-
wezlg is.

De cijfers, in Duitsland en Erge-
land bekend gemaakt, houden een
duidelijke waarschuwing in. Wan-
neer niet tijdig wordt ingegrepen, is
het mogelijk dat.de misdaad in zo'n
ongekende mate gaat bloeien, tlat
het maatschappijbeeld hierdoor ge-
heel wordt ontwricht.

Deze verlaten ligstoel die wij de afgelopen week op het strand Heb-
ben aangetroffen, symboliseerde voor ons de aftocht van het seizoen.
•De, wind blies er aan alle kanten doorheen en wij hadden geen be-
hoefte, zoals enkele weken geleden, om er in te gaan luieren. De wind-
kracht — 7 of 8 — gaf ons voor een ligstoelsluimer trouwens geen
enkele kans en joeg ons over het strand terug naar de bebouwde
kom. Dit is toch wel écht het einde van de zomer.

Watergetijden
H.W. L.W. H.W. L.W. ' strand

sept. berijdbaar
28 3.47 11.30 16.04 24.- 7.30-14.—
29 4.19 -.- 16.36 12.30 8.30-14.30

0.30 17.06 13.— 9.00-15.—

1.— 17.34 13.30 9.30-15.30
1.30 18.06 14.— 10.00-16.—
2.- 18.38 14.80 10.30-16.30
2.30 19.14 15.— 11.00-17.—

30 4.48
okt.

5.20
5.50
6.23
6.59

HIER STAAT UW BRIEF
Moet dat zo maar doorgaan?

Sinds geruime tijd is men doende
het duin op de hoek van de Zand-
voortselaan-Herman Heijermansweg
af te graven. Aanvankelijk kon
daar geen bezwaar tegen worden
gemaakt. Ei- was al een gat, echter
zo, dat een rand van het duin het
uitzicht van de Herman Heijer-
mansweg op de Zandvoortselaan in
sterke mate belemmerde, zo niet
onmogelijk maakte. Met het drukke
autoverkeer op beide wegen be-
paald een handicap. Uit een oog
punt van verkeersveiligheid was 't
bepaald goed, dat de zandwal ter
plaatse werd verwijderd. Het duin-
landschap leed er niet door.

Doch de gemeente of wie dan ook
is verder gegaan. Er verschenen
een zandgrijper, een zandzuiger en
zandauto's, er kwamen mannen
met schoppen en sindsdien is 't
misgegaan met het duin aan de kop
van de Herman Heijermansweg.
Auto's vol zand zijn er weggehaald;
het tempo moge in de laatste weken
wat vertraagd zijn, maar nog
steeds komt er een vrachtauto,
welke met een lading zand ver-
dwijnt.

Moet dat nu maar zo doorgaan?
Nu gaat het duinlandschap er wel
onder lijden. Uit een verkeersoog-
punt is het waarlijk niet nood-
zakelijk, dat er nog meer zand ver-
dwijnt. Moet er, met het oog op de
naaste toekomst, wanneer de bus-
sen van de Noord-Zuid-Hollandse
Vervoermaatschappij over de Her-
man Heijermansweg zullen gaan
rijden, nu reeds ruimte gemaakt
worden voor een verkeersplein of
iets dergelijks, soit, de verkeers-
veiligheid moet bevorderd en ver-
zekerd worden, daar moeten offers
voor gebracht worden, maar een
andere, niet minder klemmende
vraag is of daaraan natuurschoon,
in casu het duinlandschap, moet en
mag worden opgeofferd. O.i. moet
het antwoord op die vraag zeer be-
slist ontkennend luiden.

Elke dag razen volgeladen zand-
auto's in de Waterleidingduinen
over de betonnen rijwegen. Daar
worden reeksen van duinen afge-
graven. De randstad Holland heeft
blijkbaar -een niet te stillen zand-
honger. Wat er van het duinland-
schap overblijft? Joost mag 't
weten. In elk geval, mooier zal 't
er niet worden. Aangenomen mag
overigens worden, dat het Amster-
damse Waterleidingbedrijf er wel
voor zal waken, dat het landschap

daar vernield wordt.
Anders staat het echter met de

duinen langs Zandvoortselaan en
Herman Heijermansweg. Die zijn
algemeen bezit en er is nog geen
toegangskaart a raison van idem
zoveel, voor nodig. Dat openbaar
bezit dreigt te worden aangetast,
erger nog, het is door de afgraving
al aangetast. Tegen die aantasting,
tegen die dreiging moet 'verzet wor-
den aangetekend. Ernstig verzet.

We moeten zuinig zijn op ons
landschapsschoon. Ook op onze dui-
nen. Onze stedenbouw en 't verkeer,
vreten daaraan meer, dan wie de
natuur mint lief is.

Daarom de vraag: moet dat met
het afgraven van het duin bij „Het
huis in de duinen" maar zo door-
gaan? We zijn er niet gerust op.

Straks zal een aanvang gemaakt
worden met de verbreding van de
Zandvoortselaan. Op welke wijze
en wat zal aan die verbreding ten
offer vallen? We houden ons hart
vast.

De burgemeester van Zandvoort
heeft enige tijd geleden in een
raadsvergadering zich voorstander
getoond van brede aan- en afvoer-
wegen. „Geen verbreding met een
paar meter". Weg bomen, weg duin.

Zie naar de Zuiderzeestraatweg,
tussen Zwolle en Harderwijk.

Zandvoort, let op uw saeck.

Geruststelling met vraagtekens
De redactionele beschouwing onder
bovenstaande titel in de Zand-
voortse Courant van 19 september
j.l., heeft gerustheid en tegelijker-
tijd grote ongerustheid verwekt.

Gerustheid, omdat de Zand-
voortse Courant daarmede opnieuw
blijk geeft, dat het belang van
Zandvoort als belangrijkste taad-
plaats haar ter harte gaat; on-
gerustheid, omdat uit die beschou-
wing blijkt, dat de belangen van
onze kuststreek ondergeschikt ge-
maakt worden aan Ja, waar-
aan? Aan een waan? Mogelijk,
maar dan aan een zeer gevaarlijke
waan.

In de eerste plaats is er de vol-
ledige beslotenheid van de bespre-
king in kwestie. Had de redactie
van de Zandvoortse Courant de
aangelegenheid niet aangesneden,
dan zou de goegemeente er niets,
maar dan ook niets van gehoord
hebben. Tenzij in de raadsver-
gadering de burgemeester iets

Plannen voor airstrip
Er bestaan plannen om een lan-
dings- en startbaan voor sport- en
reclamevliegers aan te leggen in het
duinterrein dat door het circuit
wordt begrensd. De startbaan in het
duinterrein zou een lengte kri1se:i
van 600 meter en een breedte van
100 meter.

De air-strip zou moeten lopen
van Zuidoost naar Noordwest, net-
geen als de beste aanvliegrichting
wordt beschouwd in verband met de
overwegend uit zee komende wind.
Voor de aanleg van deze vlieg-
strook bestaat 'in sportvliegerskrin-
gen grote belangstelling.

Ook de Koninklijke Nederlandse
Vereniging voor Luchtvaart en de
Rijksluchtvaartdienst tonen interes-
se.
De KLM zou tegen de aanleg tjeen
bezwaar hebben, mits de vliegers
zich in de omgeving- aan een be-
paalde vlieghoogte houden, daar
over de plaats van de landingsbaan
een luchtlijn van de maatschappij
loopt. Voor de uitvoering van dit
project wordt gedacht aan een
rijkssubsidie in het kader van de
werkloosheidsbestrijding.

EHBO-cursus
Evenals andere jaren zal door de
afd. Zandvoort van het Nederland-
sche Roode Kruis tezamen met de
Zandvoortse Reddingsbrigade ge-
durende de wintermaanden een
E.H.B.O.-cursus worden gehouden.
Deze cursusavonden zullen om de
veertiendagen worden gehouden op
donderdagavond in Hotel Keur,
Zeestraat. De eerste cursus vindt
plaats op 9 oktober, des avonds 8
uur. Docent is Dr. P. Plieringa.

Aanmeldingen kunnen geschieden
bij de secretaris van de Zandv.
Reddingsbrigade de heer A. Loos,
J. P. Heyeplantsoen 4 en de secre-
taris van het Roode Kruis de heer
H. de Jong, Orangestraat 14.

verteld zou hebben. Hij zou dan
hebben gezegd, dat er, volgens Ir.
De Haas, directeur van het reactie-
centrum dat te Petten zal yer-
rijzen, en dr. J. Wester, directeur
van de Gezondheidsraad „geen
enkele reden is voor ongerustheid".

Waarop" is die geruststelling ge-
baseerd? De conferentie te Geneve
en de Russische en Amerikaanse
uitspraken leren wel anders. f)ie
zetten de „geruststellende" ver-
klaring van Ir. De Haas en dr.
Wester wel op zeer losse schoeven.

Wat nu? In twijfel onthoude men
zich, zegt een Grieks spreekwoord.
De bouw van de reactor te Petten
is niet meer tegen te houden. Reden
te meer om te ijveren voor dus-
danige maatregelen, dat er inder-
daad gesproken kan worden van
een volkomen geruststelling. Er is
alle aanleiding om een actie Ie ont-
wikkelen, welke daarop gericht is.
Kan 't initiatief daarvoor niet uit-
gaan van Zandvoort? Is er geen in-
stantie, die daaraan de stoot geeft,
gesteld, dat er van „officiële zijde"
niets gedaan wordt?

De Zandvoortse Courant 'heeft
ons wakker geschud. Laten we, laat
Zandvoort, nu niet indommelen. Er
staan grote belangen voor de ge-
meente op het spel.

RUGAART
Zandvoort, 24 september 1958.



Muziek voor scholieren
J.l. zaterdag vond in de aula van
de Wim Gertenbachschool voor
O.U.L.O. het eerste schoolconcert
in het nieuwe cursusjaar 1958-'59
plaats. Evenals vorig jaar staat een
zestal muziekuitvoeringen voor de
scholieren op het programma. Deze
lessen in muziek worden gegeven
onder auspiciën van de stichting
„Nederlandse schoolconcerten". Het
eerste schoolconcert voor de U.L.O.
leerlingen werd verzorgd door de
heer Hylkema, piano, met een
Chopin programma.

Aan deze concerten zijn in ons
blad onlangs enige kritisch getinte
beschouwingen gewijd. Hierin werd
een poging gedaan de verschillende
aspecten — gunstige en minder
gunstige — te belichten van het
muziekonderwijs. Aspecten, die
vaak worden verduisterd door de
hooggestemde idealen en verwach-
tingen der organisatoren.

De in ons blad aangestipte „open
plekken" in de muzieklessen vorm-
den voor de organisatoren echter
geen reden hun visie te berde te
brengen. Een beleid dat blijkbaar
geen behoefte heeft aan rekenschap
en discussie. Jammer.

Pracht handen
en nimmer

ruw of schraal

Tube 95 et.
Het is de Hamamelis die het 'm doet

D. Halderman -j-
J.l. dinsdagochtend is na een vrij
langdurig ziekbed de in Zand'foort
woonachtige heer D. Halde -man
overleden. Hij bereikte de leeftijd
van 87 jaar. De heer Halderman
was in de voetbalkringen Van de
badplaats een bekende figuur. Hij
was een der oprichters van de voor-
oorlogse voetbalclub „Zeemeeuwen".
Voor deze club heeft de heer Hal-
derman veel gedaan en werd hij
wegens zijn aktiviteiten tot erelid
benoemd. Na de fusie van „Zee-
meeuwen" en „Zandvoort" in het
begin van de oorlogsjaren, werd de
heer Halderman ere-lid van de
nieuwe vereniging Zandvoort-
meeuwen.

De teraardebestelling heeft hedeu-
middag plaats gevonden.

Burgerlijke stand
19 september—25 september 1958

Geboren: Jan, zoon van N. Koper
en J. T. van 't Hof; Serafina, doch-
ter van T. Duivenvoorden en J. ten
Bosch; Willem Frederik, zoon van
W. Ingwersen en M. G. Goldschme-
ding; Eduard, zoon van D. Douw-
stra en P. G. ter Wolbeek.

Ondertrouwd: Luit Sok en Cor-
nelia de Wit; Juan Carlos Florencio
Pons en Egbertine Cornelia Kroes-
kop.

Getrouwd: Leendert Paap en
Francisca Marianna Lammers;
Hendrik Weber en Flora Elizabeth
Schaap; Petrus Paulus Joseph Ver-
steege en Christina Maria Thiele-
man.

Overleden: Dirk Halderman, oud
87 jaar, weduwn. van J. v.d. Spek.

Geboren buiten de gemeente
Zandvoort: Peter Loos.

Sport en spel
„Zandvoortmeeuwen"
Uitslagen 31 september:

Zandvoortm.-WB 2-0
RCH 4-Zandvoortm. 2 1-6
Zandv.m. 3-Velsen 2 3-6
Zandv.m. 5-DIOS 2 5-4
Zandv.m. 6-Spaarnestad 2 1-3
Zandv.m. 7-WD 3 7-3
Waterloo jun. b-Zandv.m. c 6-4

Uitslagen 20 september:
WGA-Zandvoortm. 3-3
Zandv.m. 3-Kennemerland 6 4-6
Bloemendaal adsp. a-Zv.m. a 1-6
RCH adsp. d-Zandv.m. b 21
DIO adsp. c-Zandv.m. c 3-3
VI. Vogels a-Zandv.m. d 8-0
Zandv.m. e-RCH f 0-11
EHS adsp. d-Zandv.m. f 1-16
RCH adps. k-Zandv.m. g 1-41 Kenn.Iand adsp. e-Zandv.m. h 2-1

Programma 28 september:
Zandm.v. 2-Stormvogels 3 12 u.

19 VSV 4-Zandv.m. 3 9.45 u.
36 EDO 6-Zandv.m. 4 9.45 u.
68 DSS 5-Zandv.m. 7 9.45u.
99 Zv.m. jun. b-N. Vennep a 9.45 u.

113 EDO jun. b-Zandv.m. c 12 u.
Programma 2f september:

Zandv.m.-SVJ 16.15 u.
131 Zv.m. 2-Jong Hercules 2 15.30 u.
148 RCH adsp. a-Zv.m. a 15.30 u.
135 SVJ 3-Zandv.m. 3 15 u.
168 Zv.m, adsp. b-Haarlem c 14.30
180 Zandv.m. adsp. c-SMS a" 14.30
192 Zandv.m. adsp. d-SIZO b 15.30
199 HFC adsp. e-Zandv.m. e 15.30
223 Zandv.m. adsp. f-DSB a 14.30
233 Zandv.m. adsp. g-SMS b 15.30
247 Zandv.m. adsp. h-H'lem h 14.30

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen 20 september:

Concordia adsp. c-TZB a 1-4
NAS adsp. b-TZB b 2-2

Uitslagen zondag 21 september:
Halfweg 2-TZB l 2-4
TZB 2-Hoofd. Boys 2 2-3
Haarlem 9-TZB 3 4-1
TZB jun.-Vogelenzang jun. 9-1

Programma zaterdag 27 september:
196 TZ B adsp. a-HBC d 15.30 u.
215 TZB adsp. b-TYBB f 14.30 u.
Programma zondag 28 september:
37 TZB 1-Concordia 2 12 u.
73 TZB 4-DSB 5 12 u.

111 TZB jun.-DSOV jun. 14 u.

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
De Zandvoortse Hockeyclub heeft
j.l. zondag het competitieseizoen
goed ingezet. Drie van de vier ge-
speelde wedstrijden werden gewon-
nen. Zandvoort 2 speelde een uit-
wedstrijd in Den Helder tegen Her-
mes. Op een speelveld dat in niet al
te goede staat verkeerde gingen de
Zandvoortse hockeyers direkt in hc*
offensief. Het eerste doelpunt kwam
echter van de tegenpartij, hetgeen
de spelers uit de badplaats tot een
nog hoger tempo prikkelde. De ach-
terstand werd in een voorsprong
omgezet. Nadat Hermes gelijk had
gemaakt, (2-2) scoorde Zandvoort
nog driemaal.

Met een 2-0 overwinning op Pi-
noké 3 te Amsterdam keerde Zand-

voort 3 huiswaarts. Met dezelfde cij-
fers wonnen de dames van ZHC op
eigen terrein van het eerste üa-
meselftal van Pinoké.

Alleen het eerste hereneli't.U Uod
een minder gunstige start >2n ver-
loor zijn wedstrijd van Pinoki in
de hoofdstad met 4-1.

In „De Rotonde" hield de Zand-
voortse Hockeyclub zaterdagavond
do drie-en-twintigste jaarvergade-
ring onder voorzitterschap van de
heer J. A. B. van Pagee. In het be-
stuur werden in de vacatures mej.
Bakels en de heer A. Bakels geko-
zen mej. T. Spolders en de heer P.
Kelder. De heer P. C. W. J. Krot
werd als penningmeester/secretaris
herkozen. Het wedstrijdsecretariaat
droeg hij echter over aan het niet-
bestuurslid W. Poll. De heren Th.
Polman, B. van Beets en B. Balle-
dux behielden hun plaats in het be-
stuur.

De elftallencommissie zal bescaan
uit de aanvoerders der elftallen on-
der voorzitterschap van bestuurder
B. van Beets en met de heer Poll
als secretaris.

Het ledental van de vereniging,
dat tussen de 120 en 130 ligt, bleef
vrijwel gelijk met dat van het voor-
afgaande jaar. Besloten werd het
zilveren jubileum van de hockey-
vereniging op 4 april 1960 niet on-
gemerkt voorbij te laten gaan.

Datnnïeuws
De Zandvoortse Damclub is het sei-
zoen '58-'59 begonnen in gebouw
De witte Zwaan. In het vervolg zal
weer worden gespeeld in het eigen
clublokaal restaurant Zomerlust.

Dit seizoen spelen de dammers
met twee tientallen in de bond. Eén
tiental komt in de eerste klasse uit
en het andere in de tweede klasse.

Damliefhebbers, die zich bij de
Zandvoortse Damclub willen aan-
sluiten kunnen zich opgeven in res-
taurant Zomerlust.
De uitslagen zijn:
A. O. Dijk-A. Hoekema 2-0

J. Schuiten-J, van Dijk 2-0
M. Weber-C. Draijer sr. 1-1
H. J. Koper-G, ter Wolbeek 0-2
F. van Beem-J. Ovaa 0-2
A. Dekker-R. Scholte 1-1

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Afd. volleybal
De start van de competitie is voor
OSS niet onverdienstelijk geweest,
drie van de vier wedstrijden werden
gewonnen.

Eén van de belangrijkste wed-
strijden voor OSS was de promotie-
wedstrijd van de dames tegen Ec-
lecta.

In de eerste set vlotte het samen-
spel nog niet zo erg en deze werd
dan ook met 5-15 verloren. In .1e
tweede en volgende sets herstelden
de OSS-dames zich, waardoor de
zege geheel verdiend in handen van
OSS viel.

Het tweede damesteam slaagde er
in met 3-0 van O.G. 3 te winnen.

Het eerste herenteam, dat dit

seizoen voor het eerst weer in de
eerste klasse uitkwam, wist zijn
eerste wedstrijd tegen Santpoort 2
te winnen. Het team liet rustig, op-
bouwend spel zien, waarin vooral F.
van Caspel door zijn goede harde
service opviel.

Het tweede herenteam kreeg, na-
dat het in iedere set een grote voor-
sprong veroverde, een inzinking. De-
ze terugval in het spel werd hen
noodlottig. Desondanks werd er
door het debuterende team niet on-
verdienstelijk gespeeld.

De uitslagen luiden:
Dames: Eclecta 2-OSS l 1-3

OSS 2-OG 3 3-0
Heren: Santpoort 2-OSS 2 0-3

OSS 2-HVS 4 1-3
Programma maandag 29 sept.:
Dames: De Blinkert 4-OSS 2 21 u.
Woensdag l oktober:
Dames: OSS-Eclecta 2 20.30 u.

(Promotiewedstrijd)
Heren: CIOS- OSS l 20 u.

HBC 3-OSS 2 21 u.

Duivensport
De D.V. Pleines hield een wed-
vlucht vanaf Mons, afstand 117 km,
gelost om 7.50 uur, arriveerde de
eerste duif om 10.02 uur.
Jan Koper 1,9; K. Driehuizen 2, 6,
7, 10; Louis Koper 3, 4; C. Visser 5;
J. Schrander 8.

Aukema- Haute coiffure
Vanaf l OKTOBER a.s. zal onze schoonheidsspecialiste U gaarne
ontvangen in ons hypermoderne

MASSAGE MASKERS - MAKE-UP - EPILATIE -
MANICURE - ALGEHELE HUIDVERZORGING
Zij sal U tevens gaarne gratis adviseren voor de persoonlijke
verzorging van uw huid.
Behandeling uitsluitend volgens afspraak.
Tramstraat 11 Telefoon 2723

Nieuwe treintijden
Ten behoeve van onze lezers plaat-
sen wij hieronder de nieuwe dienst-
regeling van de treinen tussen
Zandvoort en de hoofdstad, die a.s.
zondag 28 september in werking zal
treden.
6.21 Niet op zon- en feestdagen
6.38 Niet op zon- en feestdagen
7.13
7.42 Niet op zon- en feestdagen
7.59 Niet op zon- en feestdagen
8.23 Niet op zon- en feestdagen
8.53
9.21
9.53

10.53
11.53
12.23 Alleen zaterdags
12.53
13.27x Alleen zaterdags
13.53
14.21 Alleen zaterdags
14.53
15.53
16.53
17.26 Alleen werkdagen,

behalve zaterdags
17.55
18.27 Alleen op werkdagen,

behalve zaterdags.
18.54
19.53
20.53
21.53
22.54
28.52

0.25 Dagelijks, echter niet in de
nacht van zondag op maan-
dag en niet in de nacht na
een feestdag.

0.25x Alleen in de nacht van zon-
dag op maandag en in de
nacht na een feestdag.

x = Uitsluitend tot Haarlem

Geslaagd
Onze plaatsgenote mej. Erna de
Ringh de Vries is geslaagd voor
de hoofdakte aan de Rijkskweek-
school te Haarlem.
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EEN KEUZE
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Lervoor reeds
aok de plat£n

'ZAISDVOORT
THOR B ECKESTRAAJ, 15' ,;Tf L,3;378!'

GftUS SLAGERIJ

Grote reklame van écht
mager lamsvlees
500 gram vanaf f 1,40
Lamsgoulash 500 gr 1,60

Afslag fijne rosbeaf
nu 750 gram f 3,75

Magere varkenslapjes 500 gr 2,50
Varkensfilet 500 gr . 2,75
Magere gedr. lapjes 750 gr. 3,00
Ie kw. kalfslapjes 500 gr. 2,25
Braadworstjes 100 gr. 0,39
Tartare p. stuk ,, 0,45
SOEPPAKET: portie -benen,

l - gehakt, l - poulet samen 0,85
250 gr échte geld. gek. worst 0,85
250 gr. fijne bloedworst om te

bakken of voor de boterham 0,50
Onze reklame bij vlees:
100 gr. echte Am. corned-beef
100 gr. fijne Saks. smeerworst
samen 0,75
100 gr. Geld. gek. ham
100 gr. Geld. gek. worst, samen 0,75
Volop hondenvoer!

K.J.C. „Zandvoortmeeuwen"
K.J.C. Zandvoortmeeuwen begint
donderdag, 2 oktober a.s. de eerste
competitieavond van het winter-
seizoen. Nog enkele nieuwe leden
kunnen worden ingeschreven.

Jaarvergadering bridgeclub
De Zandvoortse Bridgeclub komt
op vrijdag 10 oktober in jaarverga-
dering bijeen. Er zal o.m. een voor-
stel worden behandeld om het 12i/u
jarig bestaan van de vereniging- in
maart 1959 te herdenken.

Kou Oevcrt?
TU&ts z&goeda£s
D AM PO

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKBIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 9 uur:
Doktoren:

C. F. M. Robbers
Koninginneweg 34, telefoon 2813

Zondag 28 september
Dierenarts J. Hagedoorn
Heemst. Dreef 11, Heemstede, te-
lefoon 35521.

Wijkzuster:
A. Hoogenbosch
Julianaweg 25, telefoon 2826

Apotheek:
26 september-3 oktober:
Apotheek Kerkhoven, Zeestraat 71
ledere avond vanaf 6.30 uur
alleen geopend voor recepten en
spoedgevallen.

P R E D I K B E U R T E N
Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 28 september

10.30 uur: ds. R. H. Oldeman. On-
derwerp: „Osborn".

Kapel Woodbrookers, Bentveld:
10.45 uur: mej. ds. W. H. Buijs.

Het Huis in de duinen:
19.30 uur: ds. J. van der Mije.

10.30 uur: Jeugdkapel in het >jeugd-
gebouw.
Spr.: de heer Jac. de Vink._

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 28 september
10.30 uur: ds. N. Blokker, Rem.
pred. te Utrecht.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmawcg
Zondag 28 september

10 uur: ds. A. de Ruiter.
17 uur: ds. W. Bos van Rcnne-
broek.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Op zon- en feestdagen H.H. Missen

om 7.30-9.00 uur de Hoogmis en
11.00 uur de laatste H. Mis. In
Huis in de Duinen om 8.30 uur.
's Avonds Lof om 7.00 uur.

In de week H.H. Missen om 7.00
uur en 7.45; 's avonds Lof om
7.30 uur.

Ned. Chr. G-emeenschapsbond
Maandag 29 september

19.30 uur: samenkomst in „Pniël"
Zuiderstraat 3.
Spr. H. Veldkamp, evangelist,
Den Haag.

Jehova's getuigen
Woensdagavond 8—9 uur bijbel-

studie Koninginneweg 44 en zon-
dagmiddag 2—3 uur Wachttoren-
studie Hogeweg 7 te Zandvoorc

Humanistisch Verbond
Zondag 28 sept., 9.45 uur, 402 m,
toespraak door dr. Albert Daan.

Reparatie van
PERZISCHE KLEDEN

Enig adres in Zandvoort: Maris-
straat 48, tel. 3028. IPEKDJIAN.

BELANGRIJKE

najaarsveiling
welke zal worden gehouden op

op donderdag 2 oktober
's morgens 10 uur in veilinggebouw

DE WITTE ZWAAN
van diverse principalen, w.o.a.: Go-
thisch rundlederen huiskaireram.;
old-finish slaapk.ameubl.; blanke
eetkamer fimeubl.; halkist; rundie-
deren clubfauteuil; 2 bureau minis-
ters; boekenkast, keukenbuffet; op-
klapbedden, ledikanten, bedstellen,
bankstel, trap- en handnaaimachine;
Perzische vloerkleden; velour over-
gordijnen; vloerkleden; koperen
kaarsenkroontje; Classene vazen;
100 nieuwe restauranttafels (2 pers.
m. af schroef b. poten); kristal, wand-
borden; grote "partij boeken; vele
huish. goederen; haarden; kachels;
badkuip; tafelbiljart; 3 taakfietsen;
enz. enz.
KIJKDAG: WOENSDAG l OKT.
van 10-9 uur.
Door de grootte van de veiling zul-
len zo nodig 's avond de restant-
nummers geveild worden.
Inl. dagelijks telefoon 2164.
Veilingmeester P. Waterdrlnker.

FAMILIEBERICHTEN

Ondertrouwd:
LOUK DIKKER
en
LINY LISSER

De huwelijksvoltrekking zal plaats
vinden op dinsdag 14 oktober a.s.
om 10.30 uur ten stadhuize te Am-
sterdam. Kerkelijke inzegening:
11.45 uur, Jac. Obrechtplein, Am-
sterdam. Receptie van 14.30-17 uur.
Hotel „Atlantic", Savoyzaal, West-
einde 26-28, Amsterdam.
Oranjestraat 17, Zandvoort.
Max Planckstraat 23, Amsterdam.
Toekomstig adres:
Mr. Troelstrastraat 50, Zandvoort.

•leden overleed geheel onver-
wacht, onze lieve vader, be-
huwd-, groot- en overgroot-

vader
DIRK HALDERMttN

Weduwnaar van
Jacoba van der Spek

in de ouderdom van 87 jaar'.
Uit aller naam:

D. Halderman
Zandvoort, 23 september 1958
Diaconiehuis, Nieuwstraat 10
Correspondentie-adres:
Dr. Schaepmanstraat 2
De teraardebestelling heeft he-
den op de algemene begraaf-
plaats te Zandvoort plaats ge-
had. '

Heden is van ons heen'gegaan
tot onze diepe droefheid, onze
lieve grootvader

DIRK HALDERMAN
in de ouderdom van 87 jaar.

Wim-Nora
Oerlach-Lidy

Zandvoort, 23 september 1958

Bridgeclub

„BRIDGEN
VOOR PLEZIER"

Elke dinsdagavond vanaf 7
oktober spelen wij gezellig ge-
reglernenteerd wedstrijdbridge
Komt U ook eens kijken in
restaurant „Zomerlust" ?
Nieuwe leden van harte wei-
kom. Inl. verkijgbaar bij:
mevr. des Bouvrie, Burg. En-
gelbertsstraat 9, telef. 3294.

Nette meisjes gevraagd
voor onze strijk- en opmaakafd.
Vakkennis niet noodzakelijk.
Tevens kunnen nog enige bekwame

machinestiksters
geplaatst worden.

Vakkleding en confectiebedrijf

Hensen N.V.
Paarlaarsteeg l of Phoenixstraat 4,
's avonds na 7 uur Ternatestraat 50,
Haarlem.

Maak uw
winteravonden
gezellig met
PHILIPS
TELEVISIE

Groot beeld 53 cm compl. geplaatst
ƒ 190,55, restant in termijnen van
ƒ 58,35 p.m. Groot beeld 43 cm
ƒ 157,05 compl. geplaatst, restant
in termijnen van ƒ 47,65 p.m.

Lichte meubels voor uw moderne
interieur! Bestel heden bij ons uw
toestel, wij zorgen voor een prima
ontvangst.
•Erkend gedipl. Philips Service
Dealer voor radio en televisie.
RADIO TELEVISIE SPECIALIST

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 — tel. 2534

Sport- en Judo-instituut
BUCHÈL

ZANDVOORT, HOGEWEG 42
Aanvang nieuwe lessen
Aanmeldingen nieuwe leerlingen
dagelijks.
Body building - volledige Weider

set.
Boksen - uitsluitend voor lich. con-

ditie met Sparren.
Gymnastiek voor dames, heren en

jeugd.
Kleutergymnastiek 3 t.m. 5 jaar.
Jeugdjudo vanaf 6 jaar.
Jiu jitsu - zelfverdediging.
Judo - opleiding Int. graden.
Jiu jitsu en judo gecomb. les voor

dames.
Sportmassage
Alle lessen in clubverband, privé-
clubs en pirvé lessen.



Sterk verlaagde prijzen
van Agfa, Kodak, Zeiss-Ikon camera's, Japanse camera's, kijkers, be-
lichtingmeters.
REPORTER WEEKEND TASSEN vanaf ƒ 9,90
VERGROTINGSAPPARATEN KLEINBEELD vanaf ƒ 61,-
VERGROTINGSAPPARATEN 6/6 ƒ 165,-

Ontvangen nieuwe collectie moderne albums
Ontwikkelen, afdrukken, vergroten. Fotolijstjes vanaf f 0,95. Pasfoto's
VIEWER VOOR DIA'S VANAF ƒ 3,50
Voorziet U van FILMS uit ome NIEUWE AUTOMAAT

Foto-BCEno HAMBURG

Zandvoortse Korfbalclub
Het eerste twaalftal speelt zondag

Ie eerste thuiswedstrijd (aanvang
9.45 uur) en krijgt hier een kans

tegen Nieuw Plora 2 de eerste
winstpunten in de wacht te slepen.

Het tweede twaalftal speelt in
iantpoort tegen Sport Vereent 3.

Aanvang 2 uur.
Het adspirantentwaalftal brengt

morgenmiddag een bezoek aan A.U-

Zr. A. Langeveld
AFWEZIG

tot 13 oktober
Zr. A. Zwemmer, Koning-
straat 85 neemt waar.
Spreekuur van 2-3 uur:
Gasthuishofje 27

C. A. L. Janssen
internist.

Wegens verhuizing naar
Militairenweg 16, Over-
veen.

maandag 29 sept.5 |
t/m woensdag l okt.

geen spreekuur

WONINGRUIL
Aangeb. zonn. vrij boven-
huis 4 k., badk., zolder m.
water en gas. Gevr. vrij
huis m. tuin rustig gel. in
Z. of omg. Br. 7407 Z.Crt.

De mooiste BRE1MODELLEN gratis!
Deze week grote aanbiedingen in wol!!
SIRENE
NEVEDA WOL
in 40 kleuren
100 gram 2,70

DURABLE
SPORTWOL
„Tirol" voor sport-
en herentruien
100 gram ... ƒ 2,50

NEVEDA
BABYWOL
Mooie zachte kwal.
in de kleuren, zaeht-
geel, wit ,groen, rose
bleu. 100 gr. ƒ 2,70

JAEGER WOL
in 8 verschillende
soorten
100 gram v.a. ƒ 1,60

DURABLE
MIKADO CREPWOL
Uitstekend geschikt
voor dames- en kin-
derkleding
100 gram ƒ 2,70

PARLY BABYWOL
Extra kwaliteit
Per bol 50 gr. ƒ 1,40

Grote keuze in wollen dames- heren
en kleuterkleding •

„DE WOLBAAL"
HALTESTRAAT 12a - TEL. 2099

WIJ VRAGEN FLINKE

EBSJES
voor werkzaamheden aan schoon wasgoed. Wij
bieden hoog loon en gunstige premieregeling.
Reiskosten worden vergoed. Ook bij sollicitaties

Wasserij
N.V. Peeperkora

BLEEKERSVAARTWEG 43, HEEMSTEDE
Telefoon 02500-38890

Vakwerk, service, modern' outilage
Vraagt 'n meester in sijn bagage.
Zoek Looman dus op,
Dat bespaart TJ een strop
Plus de uitdrukking: ,,'k Ben weer 't haasje!"

Brillenspecialist LoOXna.Il
Haltestraat 5 - Telefoon 2174

Erkend "
fondsleverancier

Zandvoortse Korfbal Club „Z.K.C.-Zandvoort"
Het bestuur heeft besloten een onderafdeling
basketbal (dames en. heren) op te richten, welke

' onder leiding zal staan van een leraar M.O.
Zij die hiervoor interesse hebben kunnen zich

- in verbinding stellen met
A. VAN BREUKELEN, De Genestetstraat l
P. DE COCK, Jan Snijerplein l
B. Abelman, Marisstraat 31.

Autorijschool „Laurens"
leidt TJ op in zo vlug mogelijke tijd. Les ƒ 6,- per uur.

Aanmelden: Zandvoortselaan 25
Telefoon 3556

„Delana"
wollen skibrqeken, meisjesjumpers,
Jongens blouses, babyvestjes

JANSEN EN TILANUS
NYLON ONDERJURKEN gekleurd kant ƒ8,65
Half wollen en katoenen fantasie

DAMESONDERGOED
JONGENS WINTERONDERGOED
GEMOLTONNEERDE BORSTROKKEN en ' -

• LANGE PANTALONS maat 6 en 7
HEREN SINGLET of SLIP ƒ 1,98
LAKENS en SLOPEN

.BABYGOED" RUIME KEUZE
„BELITA" FLANELLEN RTJITSTOF

in no-iron per meter ƒ 2,95
Schorten, pyatna's, overhemden, sportkousen,
sokken, nylons, stofdoeken, vaatdoeken, pan-
lappen, flanel per meter, baddof.ken,
Terlenka rokken

AD. NOTTEN
„DE KAMPIOEN"

Haltestraat 59 — Telefoon 3398

INieuwe VOLKSWAGENS
1958. ƒ 20,- p. d. Pieters,
Haarlemmerstr. 2, t. 3652.

WONINGRUIL
Aangeb. mod. flatwoning
Haarlem voor woning in

Zandv. Br. nr. 7401 Z.Crt.
WONINGRUIL

Aangeb. pr. onderh. dubb.
bov.huis, 2e et. Nw. Zuid
A'dam, vrij uitz., 6 kmrs,
bad, war., -bergz., telef.
Gevr. vrij huis met tuin
Zandv. of omg. Br. nr.
7404 bur. Z. Crt.

ZANDVOORT
t/m mei 1959 te huur:
gem. vrij BENEDENHUIS
m. uitz. op zee, bev. 2 ka-
mers met keuken, tuin,
schuurtje en tel. Huurprijs
ƒ 125 p.m. Br. 7403 Z. Crt.

T. k. klein HUIS Zand-
voort. Tel. 716211, Rusten-
burgerstraat 371hs, A'dam

Aangeb. net KOSTHUIS
m. huis. verk. voor l of 2
heren. Br. nr. 7405 Z. Crt.

WEGGELOPEN: GROTE
>GR. KAT m. wit borstje,
witte streep op neus, witte
teentjes, luisterend n. de
naam Poesel. Tegen bel.
terug te bez. Const. Huij-
genstraat 14.

B.z.a. voor dir. MEISJE
16 jr, 2 jaar Mulo, voor
winkel, huish. - of lichte
adm.werkz.h. Br. nr. 7402
bur. Z. Crt.

Heer, 40 j., in. bezit van
telef., schrijfmach., sten-
cilmach. zoekt EMPLOOI.
In los verb. of vast. Ook
adressen en «-ander type-
werk. Direct beschiKb. Si.
nr. 7406 bur. Z. Crt.

Te koop gevr. BEDRIJFS-
PAND of HUIS. Br. met
nad. inl. nr. 7207 Z. Crt.

Philips TELEVISIE 1957,
grootbeeld 53 cm, schitte-
rend beeld. Gelijk nieuw.
Gekost ƒ 1245, nu ƒ 850.
Telefoon 2340.

GEDR. HERENKLEDING
gr. maat, 3 jasjes in goe-
de staat, 3 broeken te
verst, als werkkl., totaal
ƒ 25. Telef. 2103.

AREDAILERS
te koop. Prima afstamming,
Na 6 uur telefoon 2844.

Te huur gemeub. vrij-
staand VILLAATJE voor
l jaar vanaf l okt.
Te koop net vrij BOVEN-
HUIS, waarvan beneden
leeg komt. Met woning-
ruil A'dam.
Nieuw geb. percelen met
6 kamers met garage op
goede stand. Grote hypo-
theek beschikbaar.
VILLA Zuid Boulevarc
C.V. Oliest. Garage in het
voorjaar te betrekken.
HUIS bij de Brederode-
straat, waarvan beneden,
leeg komt, met woningrui
A'dam. '
MAKELAAR W. PAAP
Hogeweg 17, telefoon 296:

Gevr. VILLA v. cliënt, tot
plm. 50.000. Mak. K. C. v
d. Broek, Brederodestr. 25

Gevr. in kl. gez. HULP
i.d. huish. voor 's morgens
Duindoornlaan- 30, telefoon
27167, Bentveld.

BOETSEREN. Meisje van
11 jaar vraagt les, liefs
in clubje. Waslander, Bou
levard P. Loot 73, tel. 2575

DAGMEISJE gevr. in gez
m. 2 kind., Mevr. Vinke
Parnassial. 8, Bentveld.

MEISJE1 of WERKSTER
gevraagd voor 4 keer pe:
week van 9 tot 2 uur
Favaugeflat 57, D. Hoo
gendijk, telefoon 3118.
Gevr. FL. MEISJE v. hel
of halve dagen in gez. m
kl. kind., of werkster
Mevr. Lanting, Dr. Gerke
straat 165, tel. 3627.

Grebber, stoffeerde
Haltestraat 4 achterom.
Telefoon 3740

K 2 R VLEKKENPASTA
verwijdert alle vlekken
zonder kringen.

DROGISTERIJ
BLA&UBOER

Haltestraat 46, tel. 2392

Kostuums
Sportoolberts
Pantalons
Regenjassen
Autocoats
Dexni's
Gabardine jassen
Jekkers
Sportjacks
Overhemden
Truien
Wollen vesten
Sweaters
Shawls
Dassen
Sokken
Corduroy pantalons
Dit alles en nog veel meer
vindt U in een grote sortering
in alle prijsklassen bij

E, DE BOER
De speciaalzaak voor heren-
kleding en herenmode.

KERKSTRAAT 20

Slagerij

Burger
Igcbr'i

(6URG6RÉ
[slagerijen]

NATIONAAJL en 1NT6RNATIONAAL BEKROOND

de zaak voor de fijnproever
en toch niet duur.

Vrijdag en zaterdag
750 gram fijne xiblappen
7SO gram pracht lappen

3,38
2,68

100 gram Saks.
100 gr. Ham samen 69 Ct

100 gr. pekelvlees
100 gr. lever, samen 85 Ct

Varkenscaxbonade
Schouder
«b
Haas

2,18 500 gr.
2,28 500 gr.
2,38 500 gr.

Heerlijk lamsvlees
Karbonade
Magere lappen
Bout

1,78 500 gr.
2,25 500 gr.
2.45 500 gr.

Kalfsvlees
Lappen
Frikando

2,90
3,10

ROSBIEF
LENDE
ENTRE COTE
STAARTSTUK
Héél malse biefstuk

100 gr. 0,65
250 gr. biefstuk tartaar 1,25

' 2,75
\ 500 gr

Woensdag en donderdag
500 gram gehakt h.o. 1,10
100 gram Saks
100 gram pork, samen 0,49

U koopt in een klassesiaak bij:

Gebr. Burger's slagerijen
HAARLEM - AMSTERDAM

ZANDVOORT, HALTESTRAAT 3, TKLEFOON 2994

Wilt u de taal van mijn land vlot leren
spreken en verstaan - vul dan deze bon in

„Komt u volgend jaar ook naar Engeland? Wat zult u dan veel méér
genieten als u onze taal beheerst. Dank zij de Linguaphone

cursussen kan dat! $pg~*ifaôrt'u..fryet vakantie gaat, kunt u engels,
frons, spaans, Italiaans oflèén^ffnaere^taal vlot

•< - * * s, * f "
leren spreken en verstaan.'Zonder moeite!

Zonder urenlange- studies! Door één uur per dag
uw pick-up aan te zetten leert u de taal van uw keuze

vlot beheersen. Binnen enkele maanden!"

Linguaphone: een unieke methode. Wat is bijvoorbeeld de beste
manier om engels te leren? Eenvoudig: een jaar in Engeland
wonen - alleen met Engelsen spreken. Dan leert u de levende
taal en de juiste uitspraak op de natuurlijke wijze: door
luisteren en naspreken. Maar een verblijf van een jaar in
Engeland kost u handen met geld... Linguaphone biedt u
dezelfde opleiding bij u thuis voor een fractie van het bedrag!

lükheid naar moeilijkheid
grammatikale kwesties worden
spelenderwijs ingevoerd
steeds sneller wordt het
spreektempo, steeds mgewik-
kelder de tekst Maar voor
u maakt dat geen verschil: u
gaat geleidelijk mee. En na
enige maanden ontdekt u, dat
u met een buitenlander vlot
spreekt. Zonder hapering1, met
de juiste woordkeus en zms-
faouw, met het juiste aceent!

Op uw eigen pick-up of
gramofoon

Linguaphone-platen kunt u op
elke goede pick-up of gramo-
foon spelen. Heeft u er geen?
Dan kunt u op gemakkelijke
voorwaarden een pick-up of
gramofoon huren bü het Lm-
guaphone-Instituut. Ook bij het
aanschaften van een pick-up of
gramoloon kan Linguaphone u
uitstekend van dienst zijn.

Gratis Correctie Service
Zonder kosten kan iedere cur-
sist deelnemen aan de Correc-
tie Service. Dat is een nuttig
hulpmiddel bü uw studie,

Zend mij prospectus no. 106. Ik interesseer mü voor een

l cursus In de taal. Ik heb een |
gramofoon / pick-up met 3/4 snelheden ƒ geen van beide.*)

Naam: Hr./Mw./Mej.:.
l

Adres:

l Plaats: -
») Doorhalen wat niet van toepassing is.

l
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Hoe Linguaphone werkt
U zet de eerste plaat op de
platenspeler. TJ neemt het Lin-
guaphone-boek ter hand. U ziet
een tekening en u ziet tekst.
Nu begint de leraar te spre-
ken. De tekeningen vertalen
de tekst en al gauw begrijpt u
•wat er staat - en wat u hoort.
Dan gaat u naspreken. De Lin-
guaphone-platen zün natuur-
luk door taalkundigen geraffi-
neerd in elkaar gezet: stap
voor stap leiden ze u van moei-

waardoor u tevens doorlopend
contact met het Linguaphone
Instituut houdt.

Luister en overtuig u
In de gehoorzalen te Amster-
dam, Rotterdam, Den Haag,
Utrecht en Haarlem bent u
altijd welkom om kennis te
maken met uw leraren-op-de-
plaat. Luister op uw gemak
naar hen kok de boeken
in stel al uw vragen.' U
blijft daarbij volkomen vrij.
De kosten van een cursus zijn

gering
En er zijn nu zeer aantrekke-
lüke regelingen mogelijk! Daar
is de mogelijkheid om de kos-
ten van uw studie te beperken
tot enkele dubbeltjes per dag
— nog minder als u met twee
of drie tegelijk studeert. En u
hebt de gelegenheid om het

gehele cursusmateriaal teg-cn
kleine maandelijkse termijnen
m eigendom te krijgen, nadat
u eerst een maand met de cur-
sus hebt gestudeerd. Voor
slechts

f 9,— i>cr maand
(minimum vier maanden)

hebt u reeds een cursus tot uw
beschikking.

Vul de bon in voor GRATIS
brochure!

Als u met vakantie over de
grens wilt als u snel car-
rière wilt maken als u een
modern mens bent dan
vult u nu de bon in. U ont-
vangt dan gratis de uitge-
hreide brochure, die u alles
vertelt over Linguaphone en
de 22 talen die u zich via de
pick-up of de gramoloon kunt
eigen maken.

IlNGUAPHONE
"*^ NU OOK IN HAARLEM
AMSTEBDAMHeillgeweg 46-140 - Tel. 31749-33720-45449(020)
BOTXEBDAM Gehoorzaal - Botersloot 46-Iel. 120671(01800)
DEN HAAG Gehoorza»! -1. Voorhout 2Sa - Tel. 115162 (01700)
UIBECHI Gehoorzaal - Achter de Dom 10 - Tel. 24226 (030)
HAABJLEM Gehoorzaal - Nieuwe Gracht 88 - Tel. 19410 <02snfl

Cursussen in 22 talen
Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans,

Russisch, Nederlands, Pools, Zweeds,
NoorSj Iers, Portugees, Fins, Tsjechisch,

Esperanto, Iraans (Perzisch), Chinees^
Bindoestani (Urdu), Arabisch,



RADIO EN TELEVISI
Grote keuze PHILIPS draagbare radio's

PHILIPS
ERRES
SCHAUB LORENZ
BLAUPUNKT

In onze nieuwe showroom tonen wij

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN

V het allernieuwste -
]. KEUR

Electro-radïo-technisch bureau
BURGEM. "
ENGELBERTSSTRAA.T 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

Omroepers
(vervolg van pag. 3)

Te hoop : BANKSTEL
z.g.a.n. RADIO met pick-
up, z.g.a.n. witte half-

Engelse kinderwagen.
Mevr. Jansen, Zuidtaoule-
vard 83 rd, tel. 2303.

Te koop: partijtje TUL-
PENBOLLEN a 4 cent p.
stuk. Tel. 3039 na 6 uur.

Jaarsma-HAARD te koop,
zelfvull., z.g.a.n. Kan ge-
huurd worden ƒ 150,—.
Zandvoortsel. 60a, t. 3416.

Te koop: E.M. Jaarsma
pracht HAARD, als nieuw
Haarlemmerstraat 35.

Uw DINER
aan huis bezorgd

„BODAMÈR Jr"
Telef. 2313, Oosterpark-
straat 3.
Ook bij abonnement.
Geen bezorgloon.

NIEUWS van
deFIRATO!

PHILIPS RADIO
SEIZOEN 1959.

Wij maken uw moderne
radio geschikt voor Ste-
reo-weorgave!
Uw platenspeler en wisse-
laars kunnen veranderd
worden voor Stereo-weer-
gave!
Vraagt bij ons inlich-
tingen.
Erkend gedipl. Philips
Service Dealer.

TELEVISIE RADIO
SPECIALIST

F. H. Penaat
Kostverlorentraat 7,
tel. 2534.

Rijks gedipl.

schoonheidsspecialiste
(manicure)
Behandeling volgens afspr.
Indien gewenst ook aan
huis. Telefoon 3658.

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebalflcen mosselen. Tot
1.30 uur geopend. Zee-
straat 62, tel. 2263.

E N G E L S
Conversatie, examenoplei-
ding door lerares M.O.
Inl. mej. J. W. v. Overklift
Zandvoortselaan 293,
telefoon 27577.

Laat uw hond door een
erk. trimmer PLUKKEN
of SCHEREN. Spec. aan-
bev. door h.h. dierenartsen.
Ook aan huis te ontbieden.
G, WALMAN, KI. Hout-
straat 34, Haarlem, tele-
foon 02500-14303.

HEEFT V IETS OP TE
RUIMEN?? \Vy kopen alle
soorten meubelen en inboe-
dels. Overal te ontbieden.
P. Waterdrinker, telef. 2164

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. :
Telefoon 12448, Haarlem

M, G. van
Pedicure - Manicure
met jarenlange ervaring.
Dr. Gerkestr. SI, tel. 2822

Tijdelijke aanbieding»

Laat nu uw deken
stomen voor f 1,20
PANTALONS ƒ 150 en rokken v.a. ƒ 1,50

MITS gebracht en gehaald aan ons
filaal.

Keyser STOMEN EN VERVEN
KERKSTRAAT 26

Zandvoort - Tel. 2653

Kousenreparatie
door Coby Hartoch
POSTSTRAAT 12
tegenover Consultatiebureau

Ook overhemdenreparatie
Vooruit betalen

DE VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLEM EN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

ALS OVERHEIDSINSTELLING
op sociaal-verantwoorde voorwaarden.

KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die TJ niet
inééns kunt betalen;

FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-
keliers) aan het Kennemer Financierings-Instituut;

VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

THEÜTER
Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

Vanaf VRIJDAG 26 SEPTEMBER tot en met
MAANDAG 29 SEPTEMBER, 8 uur

Cinemascope Technicolor
Het fascinerende verhaal van een roman in
Japan. Marton Srando, MiiTto TaTca, Patricia
Owens, Martha Scoti en James Garner.
Verhoogde entreeprijzen: Parket ƒ l, — ; Par-
terre ƒ 1,35; Stalles-Balcon ƒ 1,70; Loge ƒ 2, — .
Toegang 14 jaar.

DINSDAG 30 SEPTEMBER en
WOENSDAG l OKTOBER, 8 uur

De slavin van
Pointe de Loisp

Cinemascope Warnercolor
Clark Gable, Yvonne de Carlo en Sidney
Poitier.

Romantisch, fel-bewogen, avontuurlijk en vol
emoties. Toegang 14 jaar.

DONDERDAG 2 OKTOBER, S uur

The PP 5 nee and
the ShowgiH

Marilyn Monroe, Laurence Olivier, Richard
Wattïs en Jeremy Spencer.

Een charmante mengeling van sex, humor en
conventie. Alle leeftijden.

ZONDAGMIDDAG 28 SEPTEMBER, 2.30 uur

De schi*ik van de
Compagnie

Jimmy Durante, Jane Wyman en Phil
Silvers

Een fantastisch komisch filmverhaal, welke
jong en oud zal doen bulderen van het lachen.
Toegang alle leeftijden.

K I S T E N voor 13 mud
kolen a ƒ 20 per stuk. Ook
kisten v. verhuizingen en
emigratie. Helgering Zand-
voortselaan 39, telef. 2937

AUTO'S zonder chauffeur
Betrouwbare auto's vanaf ƒ 22,50
per dag.
200 km vrij rijden.
Speciale week- en maandtarieven

N.V* Amsterdamsche
Rijtuig Maatschappij
HOUTPLEIN 21, HAARLEM - Tel. 10338

Erkende

AUTORIJSCHOOL „ZANDVOORT"
Autorijles
Verhuur van Opeis Rekord

zonder chauffeur
THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

Verlichting
Radio

sïe

Henk
Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

H O L I D A Y
Auto's zonder chaufxeur
Uitsl. model 1957-en 1958 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapitan,
Fords Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10454=

Annex CABARET EXTASE
Zandvoort

Het gehele jaar geopend

Gedurende maand september
dagelijks 's avonds 8 uur
het Italiaanse dans- en

showorkest van

Pietro Podelli
en zijn solisten.

Afgewisseld door een
cabaretprogramma

met internationale artisten
*

ZONDAGS MATINEE
met volledig avondprogramma

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Zijlweg 63, Haarlem, tel. 15H1
Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver-
zorging van begrafenissen, cre-
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

Voor

GOED BROOD
en

BANKET
neer

Fa. H. van Staveren
ZeMtraat 48 - Telef. 2684

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2262, Informatiebureau Vreemdelin-
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.

2345 Gemeente Secretarie
2069 Begrafenis- en crematie-onder-

neming J. de Roode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3346 Hoboplex, Stationsplein < 13-15,
Hout, tooard, triplex

' '

Haarlems jeugd ziet brood 'm techniek!
Intens genieten van machtige luchtreuzen maakt hongerig...
Dromen van verre luchtreizen maakt hongerig welnu,
er is brood voor hongerige kindermonden.
Mevrouw Agterhof weet er van mee te praten: die heeft
er 7 ! Zeven kinderen en altijd wel een paar vriendjes :
„Een meer of minder merk je toch niet!"
Wat mevrouw - en ook meneer - Agterhof wél merkt is het
verschil tussen brood en brood !
„Geef mij maar V & F-brood, hoor", zegt mevrouw. En dan
neemt ze er niet één, maar vier! Zaterdags zelfs acht!

Er is verschil tussen
brood en brood !
U behoeft maar één
maal V & F-brood te
nemen om het te weten:
V & F-brood is lekker-
der... malser... fijner l
Ga dat morgen ervaren,
wordt vanaf morgen
óók V & F-klant.... U
maakt dan gelijk kennis
met een beste service,
•n met vele andare -
voor klanten gereser-

' veerde - V & F-voor-
delen !

3Qoooooooooeooooooooeoaooooo

/
j

Gesprek
met

mevrouw

Agterhof
ten Katestr. 4

Haarlem

~^^^^

vermaat en franken
kzvaUteitsbakkerijen

Doe mee met de grote V&F-prijsvraag!
ƒ95.— aan geldprijzen
voor'een aardig verhaal, een goede slagzin, een leuk gedicht!

Inzending tot 31 okt. '58 Bulletins met meer gegevens
in elke V & F-winkel - bij elke V & F-verkoper l

Elke fijnproever wijnen en ZEESTRAAT 44 -
KERKSTRAAT 9 -

TELEFOON 2354
TELEFOON 2150

*
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DAG VOOR HET DIER
op zaterdag 4 oktober

Wanneer op 4 oktober werelddierendag weer overal herdacht zal wor-
den, dan zullen de Nederlandse dierenvrienden dit wel met grote vreug-
de en erkentelijkheid doen. De reden hiervan is, dat enige maanden ge-
leden de op het voorlopig verslag volgende memorie van antwoord
verscheen inzake het ontwerp dierenbescherming dat indertijd door H.
M. Koningin Juliana bij de Staten-Generaal is ingediend. En dit be-
tekent, dat na de volgende stap — het eindverslag van de Commissie
van Rapporteurs — het wetsontwerp door de Tweede Kamer in open-
bare behandeling kan worden genomen.

Stemt deze gang van zaken tot
blijdschap, even verheugend is het,
dat de regering blijk heeft gegeven
te willen meegaan met de meeste
wensen, die in de Nederlandse Ver-
eniging tot Bescherming van Die-
ren leven en welke eenmaal door
de voorzitter van de vereniging
werden geformuleerd. Zo is dan de
totstandkoming van een wet in het
zicht, die het weerloze dier — beter
dan tot nu toe mogelijk was — zal
beschermen tegen de wreedheid van
de mens.

Dat déze wet in een dringende
behoefte voorziet, weten allen, die
op de hoogte zijn van hetgeen de
diereu te lijden hebben. Gelukkig
wordt dit aantal hoe langer hoe
groter, zowel in het eigen land als
in de gehele wereld. Ook in dit op-
zicht heeft de tijd voor de dieren-
bescherming gewerkt en haar aan-
hangers worden niet meer belache-
lijk gemaakt.

Hoorde men tot voor enkele jaren
nog wel eens beweren, dat het met
de dierenmishandeling niet zo'n
vaart liep en dat degenen, die zich
hierover verontrusten, sentimentele
en overgevoelige mensen waren,
thans is het getij volkomen ge-
keerd.

Dit bewijst niet alleen het bewus-
te ontwerp, maar het komt even-
zeer tot uiting in de straffen, die
rechtbanken en gerechtshoven thans
de, dierenbeulen opleggen en in de
aktiviteit, welke mede van kerkelij-
ke zijde voor 't gekwelde dier wordt
ontplooid. Mogen de dierenbescher-
mers niet ontvreden zijn, het zou
onjuist wezen wanneer zij hun aan-
dacht voor de goede zaak lieten
verslappen. Want ook als het ont-
werp eenmaal wet geworden zal
zijn, blijft er genoeg werk aan de
winkel.

Op een van die aspecten van de
strijd om het welzijn van het dier,
wil de vereniging dit keer speciaal
de aandacht vestigen.

Naast de diepere psychologische
oorzaken die kunnen leiden tot die-
renmishandeling spelen onnaden-
kendheid en onbedachtzaamheid
vaak een nog grotere rol dan de

Lessen in verke.exstecb.niek
De ANWB zal dit jaar weer een
aantal regionale verkeerstechnische
leergangen organiseren, o.a. in
Haarlem.

Gezien de ervaring van vorige
jaren wordt voor'deze ANWB-leer-
gangen weer op een zeer grote be-
langstelling gerekend. Zij zijn in de
eerste plaats bedoeld voor technici
van Rijk, provinciën, gemeenten en
waterschappen die bemoeiing heb-
ben met het wegbeheer en met het
uitwerken van wegenplannen, en
voor politiefunctionarissen die hun
werkterrein hebben op het gebied
van het verkeer.

De regionale leergang voor Haar-
lem en omstreken vindt plaats op
donderdag 16 oktober in café-res-
taurant „Brinkmann".

Het programma van elk der leer-
gangen bevat voordrachten die
sterk de nadruk leggen op de ver-
houding tussen weg en verkeer.

-Ir. F. H. van der Linde v. Sprank-
huizen, directeur-hoofdingenieur van
de Prov. waterstaat van Utrecht
zal spreken over „Weggebruiker en
wegbeheerder", en „Het markeren
van wegen en straten binnen de
bebouwde kom" wordt belicht • door
de heer B. W. Quist, chef van de
verkeerspolitie te Utrecht.

De heer J. A.'te Kronnie, water-
staatkundig hoofdambtenaar Ie kl.
van de Rijkswaterstaat bespreekt
„Markering van wegopbrekingen en
wegomleggingen" en tenslotte
spreekt ir. A. E. J. Nap, hoofdinge-
nieur-directeur van de Rijkswater-
staat, hoofd van de afdeling Wegen
ter directie van de Waterstaat, over
„Leiding of misleiding? De invloed
die het karakter van de weg heeft
op het gedrag van de weggebrui-
kers".

De regionale leergangen 1958 zul-
len steeds geopend worden door de
heer A. G. M. Boost, "directeur We-
gen en Verkeer van de ANWB.

bewuste opzet om het dier te kwel-
len.

Tegen deze onverschilligheid ten
opzichte van het leven van het dier
moet nog altijd een zware en in-
spannende strijd worden gevoerd.

Juist bij de onverschilligen ont-
moet het werk der dierenbeschcv-
ming de meeste weerstand. Deze
onverschilligen zijn niet gering in
aantal en zij vormen als het ware
een ondoordringbare muur waur-
achter de dierenbeulen zich veilig
voelen.

Mede tot deze onverschilligen, de
lauwen, die zich vaak niet bev/ust
zijn van het kwaad dat zij door hun
afzijdige houding veroorzaken, wil
dierenbescherming op 4 oktober a.s.
een appèl richten. Een appèl dat on-
danks het vele dat op het terrein
der dierenbescherming werd be-
reikt en de meer humane instelling
van een groot deel van het publiek
ten opzichte van het dier, nog
steeds noodzakelijk is.

Ballon In de duinen
J.l. zaterdag heeft het vliegveld
Schiphol enige tijd in het onzekere
verkeerd over het lot van een grote
oranje luchtballon, die in Amster-
dam was opgestegen met vier pas-
sagiers aan boord. Een Hjnvliegtuig
van de KLM had aan de verkeers-
leiding op het vliegveld gemeld dat
de ballon op grote hoogte over de
Nederlandse kustlijn was afgedre-
ven.

Het is allemaal nogal meegeval-
len. In de avonduren meldde lucht-
schipper Jan Boesman aan de ver-
keerstoren dat hij' en zijn mede-
passagiers veilig' en wel geland wa-
ren in de duinen bij Zandvoort, Bo-
ven zee was de ballon niet geweest.

Opbrengst collecte
De collecte voor het werk van de
reclassering die op zaterdag 27
sept. in Zandvoort werd gehouden
heeft een bedrag van ƒ TuO opge-
bracht.

Het plaatselijk comité zegt colléc-
tanten(trices) en de milde gevers
voor bovengenoemd resultaat har-
telijk dank.

Ook in Zandvoort
Na overleg met de PTT-raad en de
regionale PTT-kamers heeft PTT
besloten met ingang van 2 novem-
ber a.s. op een 14-tal kantoren op
zondagen van 13 tot 14 uur de te-
legrambestelling en de loketopen-
stelling te laten vervallen, op grond
van het geringe aantal in dit uur te
verwerken telegrammen en celge-
sprekken. Het betreft hier o.a. het
PTT-kantoor van de badplaats. Dit
kantoor zal m.i.v. 2 november op
zondagen alleen nog van 8 tot 9 u.
v.m. zijn opengesteld.

Kampeerbezoek wordt groter
Uit het aan de gemeente uitgebrachte rapport van de beheerder van
het gemeentelijk trekkerskamp „De Branding" aan de Noordboulevard
blijkt dat het aantal kampeerders in het afgelopen seizoen, vergeleken
bij vorig jaar, opnieuw is toegenomen,
Het aantal kampeerders in „De Branding" steeg van 32.985 in 1957
tot 39.494 in 1958.

In 2ijn rapport over de afgelopen
seizoen-exploitatie brengt de kamp-
beheerder een aantal wensen en ver-
langens naar voren, o.a. kampeer-
reglementen in Frans, Duits, En-
gels, Zweeds en Nederlands, een
vernieuwing van de draadomhei-
ning, vergroting van het parkeer-
terrein, verlichting van het kamp,
wasgelegenheid en toiletten.

Tenslotte verzoekt de beheerder
het volgend seizoen het kamp op
15 april te mogen openstellen.

„De Branding" boekte nu reeds
ruim 1500 aanvragen voor het vol-
gend voorjaar en de zomer.

Het aantal kampeerders dat per
auto arriveerde bedroeg dit jaar
5557 (vorig jaar 4310); motoren
1443 (1563) en bromfietsen 842 (vo-
rig jaar 574).

De cijfers van het aantal over-
nachtingen waren als volgt: (tus-
sen haakjes de cijfers van 1957):

Duitsland 24.799 (19.015). Neder-
land 8229 (10.194), Zwitserland 228
(372), Zweden 752 (1619), Frankrijk
350 (325), Luxemburg 2, Amerika
183 (105), Italië 6 (6), Engeland
251 (718), Finland 4 (10), België
36 (113), Oostenrijk 81 (64), Noor-
wegen 12 (51), Australië 10 (19),
Canada 24 (63), Zuid-Afrika 14 (8),

kent ty.d
Stuur de Kinderen vroeg naar bed.'

Het is nu eenmaal zo, vrienden, dat
je de dingen, die je niet meer hebt,
het meest waardeert. Tot voor kort
scholden wij nog op die afschuwe-
lijk hete zomer — weet U nog wel?
— en nu zeggen we: Was 't maar
weer zo ver, van dit weer krijg je
ook wat! En dat er anderen- zijn,
die beweren dat de winteravonden
zo gezellig zijn, moet wel berusten
op een enorm misverstand, want die
avonden zijn niet half zo gezellig
als ze moesten zijn. U moet de kin-
deren helpen met hun huiswerk

Natuurlijk kunt U — als modern
mens — zeggen: O nee... dat moe-
ten ze zelf maar uitzoeken, dat
kweekt zelfstandigheid aan

In gemoede, vrienden: een misse-
lijke dooddoener, hoor. U moet ze
werkelijk helpen, al was 't maar om
ze een hoop narigheid te besparen
als ze de volgende dag op school
zitten. Ik had een neefje, ik heb 'm
nog, maar hij is nou een neef, dat
neefje bracht z'n vader constant tot
wanhoop (allemaal tijdens die ge-
zellige, lange winteravonden) om-
dat'ie de naarste dingen en feiten
uit de vaderlandse geschiedenis wist
te verhalen en z'n sommen niet ken-
de en malle Franse zinnen maakte
of Loenersloot een onderdeel van
de Goudkust deed zijn. Ik heb het
meegemaakt dat hij z'n vader zon-

der blikken of blozen vertelde dat
Philips de Schone een zoon van de
Hertog van Windsor en Jacoba van
Beieren was. Als vader dan enigs-
zins ongelovig keek, hield neefje
voet bij stuk totdat vader — na
raadpleging van het boek — tot
de ontdekking kwam dat hij woest
op z'n zoon moest worden. En dan
had je de poppen weer aan 't dan-
sen. Maar de avond in het ouder-
lijk huis werd pas oergezellig als
neeflief onschuldig vroeg „Paps, ik
heb alles af, maar die ene som ken
ik niet of is 't kan ik niet?

nee, ken ik niet help je me
effies?"

Paps zit net de krant te lezen,
bromt: Ken, kan, wat ken mij dat
nou schelen waar is die som?

Meteen het doodvonnis van de ge-
zellig krant bekrachtigd. Het was
de som A vertrekt om 8 uur van
de plaats X. B. vertrekt om 8 uur
van de plaats Y. De afstand tussen
X en Y is 86 km. A rijdt op een
fiets met anti-plofbanden, B. rijdt
op een fiets zonder bel. Hoe laat
ontmoeten ze elkaar?

Vader ging de methode van de af-
leidingstechniek toepassen: Wat
kan mij dat nou schelen, jochie?....
Voor mijn part zat B op een brom-
fiets en A-op een muilezel en

Neefje (sadistisch): Kent U 'm

of kent U 'm niet? Eh kan je
'm?

Vader: lelijke snotneus, wat denk
je wel, dat ik me door jou laat bru-
taliseren? Wat heb je er aan als ik
zeg dat ze elkaar om 10 minuten
over twaalf ontmoeten, begrijpen
doe je 't toch niet'.

Neefje (onbewogen): Ik kwam
op zeven uur, maar ze kunnen el-
kaar toch niet een uur eerder ont-
moeten dan ze weg zijn gegaan? Ik
heb, geloof ik, ergens een fout ge-
maakt Kijk (Hij komt
trouwhartig met z'n kladblaadje en
z'n rekenboek aanslepen).

Dan constateert vader wrevelig
dat z'n koffie koud staat te wor-
den, dat de tafel vol met grauwe
rommel ligt, dat neefje naar bed
moet en dat hij (paps) hoofdpijn
heeft.

Maar de meester moet morgen
weten hoe 't met A en B is afgelo-
pen. Vader begint uit te leggen dat
het allemaal onzin is en dat je niet
eens met een fiets zonder bel op
de weg mag komen en voor een
habbekrats heb je een redelijk goe-
de band en heel dat stomme gedoe
met die plaatsen X en Y waar-
om zeggen ze niet Amsterdam en
Utrecht. Zeg maar tegen de mees-
ter dat-ie de boom in ken kan.
Neefje grinnikt vals: zal ik zeggen

maar als B nu eens een bel
koopt, zou U 'm dan kennen

„Ga naar je bed, lummel 't
is al negen uur. morgen spreek
ik je over die som!" (Hij neemt
zich voor*z'n collega te raadplegen).

Weg krant, weg gezellige avond,
weg neef. Naar bed. BARTJE.

Spanje 2 (9), Polen l, Perzië 6, Nw
Zeeland 9 (9).

Het nieuwe trekkerskamp „San-
devoerde" aan de Kennemerweg na-
bij de _Zandvoortselaan, boekte in
het eeYste exploitatiejaar ruim
50.000 kampeerders. 70% van de
trekkers was afkomstig uit West-
Duitsland, 28% uit Nederland. Een
percentage dat ongeveer gelijk i^
aan dat van „De Branding".

Toneel voor de jeugd
Morgen, woensdag l oktober, wordt
in de middaguren in restaurant Zo-
merlust voor de jeugd een toneel-
voorstelling gegeven van 't sprook-
je „De koning der boskabouters".

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
De Zandvoortse hockeyers hebben
op de tweede wedstrijdzondag van
het competitieseizoen opnieuw van
zich doen spreken. Van de zes wed-
strijden voor seniorelftallen werden
er drie gewonnen, één gelijk ge-
speeld en twee verloren.

ZHC l bracht een bezoek aan de
Gooise Hockeyclub. J. Lodder maak-
te er 't enige doelpnut. Geen groots
resultaat, want Zandvoort was ge-
durende de gehele ontmoeting in de
meerderheid. Een overwicht dat ech-
ter niet voldoende werd benut.

Zandvoort 2 ontving HBS 3 in
eigen huis. Tot aan de rust werden
geen doelpunten gemaakt, een
„schade" die in de tweede helft
door Zandvoort ruimschoots werd
ingehaald. Driemaal passeerde Chr.
Allebes de doel verdediger van HBS
en verrichtte hiermede de hattrick.
Hierna moest de keeper van de te-
genpartij nog een doelpunt toestaan.
Een wedstrijd die ook visueel zeer
aantrekkelijk was.

Het enige doelpunt in de ontmoe-
ting tussen tien Zandvoortse spe-
lers en negen leden van HIC werd
direct na de begin-bully voor de
tweede helft gescoord.

Onmiddellijk na deze bully rende
de midvoor van HIC op doelman
Jordan af. Zijn succesvolle soloren
bracht meteen de beslissing1.

Een gelijk spel was het resultaat
van een wedstrijd tussen de vete-
ranen van Zandvoort 4 en AMVJ 3.

Met een 4-0 zege keerden de da-
mes van het eerste elftal in de
badplaats terug. Deze puntenbaga-
ge werd uit Heemstede meege-
bracht waar tegen Alliance 3 werd
gespeeld.

De wedstrijd vond plaats in een
onplezierig „klimaat". Degenen die
zich in het sportpark als scheids-
rechters beschikbaar stelden bleken
met de spelregels nog weinig op de
hoogte te zijn of wisten deze niet
toe te passen.

Zandvoort 2 dames verloor met
2-1 van Rood-Wit 3.

De resultaten van een jeugdtoer-
nooi, georganiseerd door Strawber-
ries in Driehuis, vielen voor Zand-
voort teleurstellend uit. De jon-
gens en meisje verloren al hun wed-
strijden.

de ACTIE VOOR SPAREN DOOR SCHOOLKIND ER! N

Bijna een half miljoen kinderen op de

lagere scholen doen mee aan de

10de spaaractie van de Rijkspostspaarbank.

Onder de beproefde leiding van hun onderwijzeres

of onderwijzer raken zij „spelenderwijs" vertrouwd

met de gewoonte om

GEREGELD TE SPAREN.

Zij worden daardoor in tweeërlei opzicht verrijkt

ze kunnen later over een zelf opgebouwd

spaarbedrag beschikken,
maar bovenal hebben ze een gewoonte meegekregen

waardoor ze sterker in het leven staan.

U K S P O



FAMILÏEBERICHTEN

Getrouwd:
Willem van Braam
en
Leonora fldriana Dorothea Bok
Dordrecht, 24 september 1958
Verhulststraat 76

Th. H. v. d. Metilen
Tandarts

hervat donderdag a.s.
(2 oktober)

de praktijk

HUIS TE KOOP v. inw. v. Zandv.
m. woningruil. Br. nr. 7503 Z. Crt.

AANGEB.: 2 pers. eiken ledikant
m. bedstel; wit em. fornuis en pri-
ma haardkachel, alles compl. Bevr.
Kostverlorenstraat 101.

Te huur gevraagd. W I N K E L -
RUIMTE of iets derg. Br. nr. 7501
bur. Zandv. Courant.

Gevraagd: MEISJE v.d. ochtend-
uren. Mevr. Stenger, Vuurboet-
straat 18, tel. 3029.

Te koop: WANDEL WAGEN. Piet
Leffertsstraat 33, tel. 3766.

ZELFST. HUISHOUDSTER b. z. a.
extern. Br. 7502 bur. Zandv. Crt.

W E R K S T E R gevr. 3 ocht. p.w.
ƒ 1,50 p.u. Dr. Gerkestraat 159, te-
lefoon 2531.

Gevr. flinke zelfstandige HULP v.
twee ochtenden p.w. Haarlemmer-
straat 90, tel. 2378.

Gevr. flinke WERKSTER enKele
ocht. p.w. v. 9-1 u. ƒ 1,25 p.u. Veld-
laan 2, Aerdenhout, tel. 26100.

Te koop gevr. KOLENKIST. Duin-
weg 29, telefoon 2921.

Te koop:
AIREDEAL TERRIËRS

met prima stamboom. Tel. 284.4.

Te koop: CITROEN-SPORT,
4 pers., rijklaar. Evt.: l jaar
bel., l jr verz. + gr. kaart, l
paar compl. wielen/banden,
als nieuw.
Te koop gevr. prima kl. gesl.
EESTELAUTO. Haltestr. 39,
telefoon 2810.

Woensdag l oktober
Aanvang 2 uur

Restaurant „Zomerlust, Kosterstr. 5
HET KINDERSPROOKJE

De koning der boskabouters
Echt toneel. De plaatsen kosten:
Ie rang ƒ l,—, 2e rang ƒ 0,75.
IEDER KIND MOET DIT ZIEN!!

Zandvoortse operette- en
cabaretvereniging

„FIËSTA"
Voor het a.s. seizoen kunnen

DAMES- EN
HERENLEDEN

zich opgeven voor solisten,
koor en ballet.
Inl. en aanm. bij:
P. J. C. van Deurzen, Brede-
rodestraat 103, tel. 3497.
P. Kist, Emmaweg 11, tel.2586
H. Meyer, Brederodestraat 20,
tel. 3336.

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Zat. 4 en zo. 5 oktober, 8 uur
Hoofdstad Operette

„ZWEI HERZEN IM
DREIVIERTELT&KT"

Pr. ƒ 2,50 t7m ƒ 6 (a.i.) Verk.
op speeld. en 2 dg erv. van
10-3 u. Na 12 u. tel. Coupons
niet geldig.

In de aangegeven woningen
mag de huisvrouw

gratis De Gruyter's koffie schenken.
Als zij zich bekend maakt aan De Gruyter,
Postbus 276, 's-Hertogenbosch, krijgt zij

gratis een kilo Goudmerkkoffie.

«s*3>

Waar je ook komt...
ie îiadt es- tïest Sagen één

i ^^^

koifieklanifesa

Elke huisvrouw, die gesteld is op krakend
verse koffie, gaat naar De Gruyter.
Daar geldt ai jaren als vaste regel: vers
gebrand, vers in de winkels. Een devies,
waardoor dagelijks honderden huisvrouwen
de kring van De Gruyter's koHieklanten
komen versterken.

tot en met 7r okt. 1958

Bij elke aankoop van een pakje thee
of doosje theezakjes

100 gram chocolade pastïHes
25 cent goedkoper

VOORDEEL

een pak afwasmiddel en
een dubbel stuk huishoudzeep

samen 47 cent

VOORDEEL

De Gruyter's v/takel te Harderwijk

ECÏR
DE KOFFIE- EN THEEZAAK

581 001

Rijks gedipl.

schoonheidsspecialiste
(manicure)
Behandeling volgens afspr.
Indien gewenst ook aan
huis. Telefoon 3658.

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen. Tot
1.30 uur geopend. Zee-
straat 62, tel. 2263.

OPENBARE LEESZAAL
Nieuwe aanwinsten

Peter Schneider - Als uw kind be-
gint te stotteren.

Th. van Brederode - Spaans voor de
vuist weg.

Nel Noordzij - Schrijvers bloots-
hoofds.

W. L. M. E. van Leeuwen - Drift en
bezinning.

Carl Zuckmayer - Schinderhannes.
Molière - Le bourgeois gentilhomme
Wim Kan - Corry en ik.
Janet Sinclair en Leo Kersley - Bal-

letjaarboek.
5 mei 1945 Haarlem.
Meijer Sluljzer - Voordat ik het

vergeet.

„Zandvoortmeeuwen"
Uitslagen 28 september:

Zand.v.m. 2-Stormvogels 3 2-1
VSV 4-Zandv.m. 3 2-6
EDO 6-Zandv.m. 4 3-2
DIO 5-Zandv.m. 7 2-3
Zv.m. jun. b-Nw Vennep a 9-0
EDO jun. b-Zandv.m. c 0-8

Uitslagen zaterdag 27 september:
Zandv.m.-SVJ 1-0
Zandv.m. 2 Jong Hercules 2-0
SVJ 3-Zandv.m. 3 13-3
Zandvm. adsp. b-Haarlem c 5-2
Zandv.m. adsp. c-SMS a 0-6
Zandv.m. adsp. d-SIZO b 4-0
HFC adsp. e-Zandv.m. e 2-0
Zandv.m. adsp. f-DSB a 4-0
Zandv.m. adsp. g-SMS b 2-1
Zandv.m, adsp. h-Haarlem h 9-0
RCH adsp. a-Zandv.rn. a 1-1

Gymnastiekvereniging O.S.S.
De onderlinge gymnastiekwedstrij-
den zijn vastgesteld op de avonden
van 6 t.e.m. 11 oktober a.s. in het
gymnastieklokaal van de Wilhelmi-
naschool. Voor de leden van 12 jaar
en ouder zal de oefening van de
vaardigheidsproef als wedstrijdoefe-
ning gelden. Er zal dan tevens wor-
den beslist of aan het afnemen van

deze proeven op 25 oktober in Haar-
lem kan worden deelgenomen. De,
overige leden voeren een voorge-
schreven oefening uit.

Aan de hand van de uitslagen
zullen de oefenkorpsen worden sa-
mengesteld uit de tien beste jon-

'gens, meisjes, dames en heren.
Op 12 oktober zullen vier dames

aan de districtswedstrijden van het
KNGV in Amsterdam deelnemen.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2345 Gemeente Secretarie
2069 Begrafenis- en orematle-vonder-

neming J. de Roode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2331 Boekhandel v/h'Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage 'Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3346 Hoboplex, Stationsplein 13-15,
Hout, board, triplex

Duivensport
De p.v. „Pleines" hield op 28 sep-
tember haar laatste wedvlucht
van dit jaar vanaf St. Ghislain, af-
stand 223 km. Gelost om 7.55 uur,
arriveerde de eerste duif om 10.41.
J. Donker l, 2.
J. B. Koper 3, 9,
K. Driehuizen 4, 6, 8.
J. Schrander 5.
W. Driehuizen 7.
C. Visser 10
Op1 deze laatste vlucht is de heer C.
Visser kampioen van de navluchten
geworden.

De grootste sortering
en de grootse service in

RADIO en T.V.
vindt U bij

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

Donderdag a.s. 2 oktober
's morgens 10 uur

belangrijke
MEUBILAIRE

VEILING
Veilinggebouw „De witte zwaan"

Dorpsplein
M O R G E N , woensdag l oktober,
DE GEHELE DAG KIJK D AG
tot '3 avonds 9 uur.

Adverteert in de
Zandvoortse Courant
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Initiatief voor het dier
Plannen voor groot dierentehuis in Zandvoort

Een belangrijk initiatief op het gebied van de dierenverzorging en
dierenbescherming is zich momenteel aan het ontwikkelen. Enige tijd
geleden is opgericht de Stichting Kennemer Dierentehuis", welke
Stichting zich ten doel stelt de oprichting van een groot dierentehuis
in Kennemerland. Het woord „tehuis" moet opgevat worden in ruime
zin, want het betreft hier een groot complex, omvattende: een dieren-
tehuis, een dierenhospitaal, een dierenbegraafplaats en een dokterswoning

Dit streek-dierentehuis zal in de
toekomst moeten voorzien in de be-
hoefte van geheel Kennemerland,
vandaar dat het ontwerpplan zo
ruim mogelijk van opzet is. Over
dit plan volgen t.z.t. nadere mede-
deling-en. De Stichting heeft het oog
laten' vallen op een stuk duinter-
rein nabij Zandvoort. In verband
met de nog lopende onderhandelin-
gen 'tussen het gemeentebestuur en
het bestuur van de Stichting kun-
nen amtrent de ligging van dit ter-
rein nog geen mededelingen worden
gedaan.

Het spreekt vanzelf dat een en an-
der goed nieuws is voor de dieren-
vrienden van Zandvoort en de plaat-
selijke afdeling van de Ver., voor
het welzijn der dieren. Het bestuur
van deze vereniging namelijk heeft
zich onmiddellijk in verbinding ge-
steld met het bestuur van de Stich-
ting Kennemer Dierentehuis, met 't
doel een coördinatie te bewerkstel-
ligen in beider döelstrevingen.

Zoals men weet, heeft de Ver.
voor het welzijn der dieren, afde-
ling Zandvoort, nog steeds de be-
schikking over een perceel duin-
grond tussen de spoorbaan en de
Clarastichting, waar men _het plan
had een dierenasyl in te richten. De
plaatselijke afdeling heeft dit ter-
rein aan de Stichting aangeboden,
maar het bleek voor het gestelde
doel te klein. In verband met deze
grote plannen • 'heeft de- afdeling
Zandvoort afgezien van het inrich-
ten van een asyl, temeer omdat er
een uitstekende samenwerking ge-
groeid is tussen het-bestuur van de-
ze afdeling en het bestuur van de
Stichting met betrekking tot het

gebruik van het dierentehuis. De
vereniging zal namelijk de beschik-
king krijgen over een vast aantal
hokken voor zwerfdieren en een be-
voorrechte positie verkrijgen ten
opzichte van het gebruik van pen-
sion, hospitaal en begraafplaats. Dit
is temeer verheugend, omdat met de

totstandkoming van genoemd te-
huis een einde komt aan het pro-
bleem van de zwerfdieren in Zand-
voort. Ten aanzien van de bestaan-
de polikliniek en de EHBO-posten
komt in de werkwijze van de plaat-
selijke vereniging geen verandering.

Het behoeft geen betoog dat deze
gang van zaken zowel voor de die-
ren als voor hen, die hun verzor-
ging en bescherming ter hand heb-
ben genomen, buitengewoon plezie-
rig is.

Nog al te dikwijls zijn de weerlo-
ze dieren rechtstreeks de dupe van
de behandeling, die hen wordt aan-
gedaan door mensen, die geen eer-
bied voor het leven hebben. Het is
uitermate verheugend dat een ini-
tiatief, als hierboven gesignaleerd,
tot stand is gekomen. Want het kan
tot gevolg hebben dat in Kennemer-
land een bolwerk tegen wreedheid
en onachtzaamheid ten opzichte van
de dieren wordt opgericht.

Moge de Stichting Kennemer Die-
rentehuis een zegenrijke arbeid ont-
plooien! H.W.

Burgemeester wil meer contact
met leden van de Raad

Bij de bespreking over de taakverdeling tussen de leden van het colle-
ge heeft de voorzitter — burgemeester H. M. van Fenema — de wens
te kennen gegeven buiten de raadsvergadering meer contact te hebben
met de leden van de raad. De voorzitter heeft deze wens — tijdens de
raadsvergadering van 2 september j.l. door hem uitgesproken — nader
toegelicht. Het is het college daarbij gebleken dat de voorz. niet de bedoe-
ling heeft zich op enigerlei wijze te mengen in of afbreuk te doen
aan het contact dat de wethouders hebben met de commissies van bij-
stand voor die zaken van de gemeentelijke huishouding waarvoor zij
in het bijzonder verantwoordelijk zijn.

De voorzitter voelt de behoefte om
— meer dan thans geschiedt — met
de raadsleden een regelmatig con-
tact te hebben en met hen over ver-
schillende algemene jaspecten de ge-

-meente betrefferfde Wan gedachten
te wisselen. '

Het ligt niet in de bedoeling door
dit overleg met de raadsleden te
kort te doen aan 'de wettelijk aan
het college van b. en w. opgedragen
taak: het voorbereiden van al het-

Tijdloze Japanse kunst
in Haags Gemeentemuseum

Soms moet één krant even uitwij-
ken voor de aktualiteit, voor „het
schrikbewind van uur en feit — uit
zelfbehoud" zoals Roland Holst
schrijft. Die uitwijkmogelijkheid
wordt ons en de lezer, evenzeer on-
derhevig aan de kleine terreur van
het nieuws, geboden door een ten-
toonstelling van Japanse kunst, die
momenteel in het Haagse Gemeen-
temuseum wordt gehouden.

Hier is een collectie schilder- en
beeldhouwkunst bijeengebracht die
niet langer door het ogenblik
wordt beroerd, aktualiteit is hier
tijdloos geworden om geen groter
woord te gebruiken.

De Prinsenstad is de enige plaats
in ons land waar deze tentoonstel-
ling wordt gehouden, daarna gaat
de collectie naar Rome om van-
daar Europa weer te verlaten.

Deze verzameling Japanse kunst
is zo uniek dat men de kans om
van deze kunstschatten, die zo
uiterst zelden . hun land verlaten,
kennis te nemen niet voorbij moet
laten gaan. Slechts twee keren voor-
dien, de laatste maal in 1939 te
Berlijn, kon men een collectie zien,
die een vergelijking met deze enigs-
zins kon doorstaan. Sindsdien heeft
het dus negentien jaar geduurd eer
men er na vele jaren onderhande-
len in Japan toe kon besluiten de
zeer fragiele en oude voorwerpen
uit te lenen.

Er was nog een andere moeilijk-
held. In tegenstelling tot Europa be
hoort het gfootste deel van het Ja-
panse bezit aan oude kunst toe aan
particulieren, onder wie we in het
bijzonder'de Japanse keizer moeten
noemen, en aan kloosters. Dit be-

moeilijkt de onderhandelingen, die
veel minder de officiële weg kun-
nen nemen. Bovendien is Japan —
terecht — zeer zuinig geworden op
zijn kunstbezit. Een Nationale Com-
missie voor bescherming van kul-
turele zaken legt in deze zaken bo-
vendien veel gewicht in de schaal
en ook hiervan moest men zich de
medewerking verzekeren. De inrich-
ters van de Haagse tentoonstelling
hebben dan ook ondervonden met
welk een behoedzaamheid hun en-
kele Japanse collega's, die daar
aanwezig waren, de schatten han-
teerden.

De collectie omvat 143 stukken,
die tot het beste behoren, wat Ja-
pan op het ogenblik bezit. Uitslui-
tend de schilderkunst en beeldhouw-
kunst is vertegenwoordigd, omdat
men van de gedachte uitging, dat
de andere — z.g. „kleinere" — Ja-
panse kunst in Europa voldoende
bekend wa's: bedoeld wordt de cera-
miek, de prentkunst en 't lakwerk.
Een voordeel van deze beperking
echter is, dat een en ander zeer
ruim en op zijn voordeligst opge-
steld kon worden en dat zodoende
een heel overzichtelijke en niet ver-
moeiende tentoonstelling ontstond.
Deze expositie bevat werk uit een
tijdvak van vierduizend jaren, van
de prehistorische aardewerkfiguren
van ongeveer 2000 jaar voor Chr.
tot een schildering in traditionele
stijl uit 1924 toe. De tentoonstel-
ling blijft geopend tot 10 november.

De in Zandvoort woonachtige teke-
naar Pieter Giltay exposeert gedu-
rende de maand november in Haar-
lem in de kunstzaal „In 't Goede
Uur".

In de kleine maar goed uitgeba-
lanceerde expositieruimte, boven de
gelagkamer, kan men een twintig-
tal tekeningen eii etsen van zijr
hand zien.

„Ir. 't Goede Uur" is gevestigd
Korte Houtstraat l, hoek Nieuwe
Korksplein. De tentoonstelling is
dagelijks te bezichtigen van 10-22
uur.

jeen in de raad ter overweging en
jeslissing moet worden gebracht.

Naar de mening van het college
kan aan het verlangen van de voor-
zitter worden voldaan op een wijze
welke bevorderlijk kan zijn aan de
joede samenwerking in het college
en voor een nauwer contact van de
voorzitter met de raad.

Des aangewezen weg is volgens
aet college, gebruik te maken van
het bepaalde in art. 60, 2e lid van
de gemeentewet en in te stellen een
commissie van bijstand voor alge-
mene zaken. Deze commissie heeft
dan tot taak het college bij te staan
in het beheer van die takken van
de huishouding der gemeente welke
niet reeds tot de werkkring van een.
andere commissie behoren. De nieuw
in te stellen commissie zal zich ook
bezig kunnen houden met zaken
welke een algemeen bestuurlijk as-
peet hebben en dientengevolge
nauw verband houden met de taak
van de voorzitter aan wie — men
kan wel zeggen qualitate qua —
steeds de portefeuille van algemene
zaken is toegewezen.

Nu derhalve een wijziging van de
verordening, regelende de samen-
stelling en werkkring van de com-
missies van bijstand aan de orde
wordt gesteld kan van de gelegen-
heid gebruik worden gemaakt om
deze op enkele andere punten te
herzien.

De vermelding .wederopbouw' bi;
de naam van de commissie voor pu-
blieke werken kan vervallen.

De wenselijkheid wordt gevoelc
— vooral in verband met het in du
voorstel aan de orde gesteld onder-
werp — het mogelijk te maken dal
de commissie van bijstand waarvai
de burgemeester voorzitter is, uit 6
leden bestaat.

B. en w. stellen de raad voor, de
verordening, regelende samenstel-
ling en werkkring van de commis
sies van bijstand, bedoeld in artike
60 lid 2 der gemeentewet als volgt
te wijzigen:

Artikel l wordt gelezen als volgt
„Er zijn vijf commissies van bij
stand als bedoeld in artikel 60, 2t
lid, der gemeentewet, voor de vol
gende takken van de huishouding
der gemeente:

1. algemene zaken;
2. bedrijven, verkeerszaken en

strandexploitatie;
3. publieke werken en grondbedrijf
4. sociale en culturele zaken;
5. financiën en onderwijs.
Artikel 2 wordt gelezen als volgt
i. De in het voorgaand artikel ge

noemde commissies bestaan, bui
ten de door burgemeester en wet
houders uit hun midden aan

wijzen voorzitter, uit 4 leden.
2.' Indien de burgemeester voorzit

ter is, telt de desbetreffende com
missie 5 of 6 leden.

Sinds het mande-
ment dat nu ruim //
jaar geleden door
de r.k. bisschoppen
in Nederland werd
afgekondigd — een

schrijven waardoor de Rooms-Ka-
holieken in ons land opnieuw in een
isolement dreigden te geraken — is
iet stil geworden rond deze reli-

gieuse bevolkingsgroep.
Een stilte aan de oppervlakte al-

thans, want onder die schijnbare
rust werkten de tegenstellingen door
tussen voor- en tegenstanders van
een r.k. exclusievisme.

Organen als De Bazuin, Ter Elf-
der Ure en G 8, bleven ook na het
verschijnen van het mandement
neiten voor contact buiten eigen
vrmg en een open gesprek, dat re-
'censcliap en zelfkritiek niet uit de
weg ging.

De Nijmeegse hoogleraar prof.
Rogier heeft j.l. zondag op een bij-
eenkomst van r.k. intellectuelen nu
ook aan de oppervlakte de hier ge-
signaleerde „stilte" doorbroken en
al die problemen die vier jaar gele-
den herderlijk werden begraven
weer in het middelpunt van de be-
'angstelling geplaatst.
Letterlijk in het middelpunt., want
de woorden en gedachten van de
r.k. hoogleraar, in de allereerste
plaats gericht tot de eigen groepe-
ring, zijn ook voor niet r.k.-gelovi-
gen van belang.

In een transparante niets ver-
bergende rede, heeft prof. Rogier
de huidige, naar verschraling nei-
gende, positie der r.k. gelovigen in
ons land gepeild.

Enige van zijn bondig geformu-

leerde uitspraken in zijn betoog,
die niet zijn mis te verstaan, laten
wij hieronder volgen,

„Overbeklemtoning van de plicht
der volgzaamheid — zelfhandhaving
die afstoot en terugwijst — het kul-
turele leven der natie dat goeddeels
langs onze koude kleren gaat —
nadelige werking van het celibaat".

En hij vatte zijn kritisch betoog
als volgt samen met de woorden
,Volgzaamheid is geen deugd, zij is
het instinct van de schapen; zij is
beneden menselijk".

Hij besloot zim analyse met
te zeggen „Ga zo voort, Katholiek
Nederland en reserveer voor uw na-
geslacht duurzaam de assepoesters-
rol, maar voedt dan ook niet langer
de hoop dat ons geloof de kuituur
van vandaag zal kunnen bestempe-
len".

Met dit pleidooi voor zelfonder-
zoek, zelfkntieJc en zelfbeslissen
heeft de Nijmeegse hoogleraar het
probleem, van de geestelijke vrij-
heid van het idividu in r.k. kring
opnieuw aan de orde gesteld en
daarmee het gesprek, naar wij ho-
pen, weer aan de gang gebracht.

Mmar zijn visie is van wijder
strekkende betekenis dan voor de
eigen religieuse omgeving. Ook de
andersdenkende groeperingen in ons
land, religieus, sociaal of kultureel
getint hebben de neiging zich te
vereenzelvigen met de rol van asse-
poester, wachtend op de komst van
de toverfee.
En ondertussen wijst men de eigen-
mo gelijkheden van zelf-onderzoek
en -kritiek als een vreemde en ge-
vaarlijke indringer van de hand.

Zoeken naar goede film
Het is voor de filmliefhebber die
zijn liefde voor de film niet kritiek-
loos ondergaat en aan zijn omgang
met het medium enige eisen stelt
wel eens moeilijk i in eigen om-
geving zijn keus te bepalen. Hij
bewaard aan zijn contacten met de
film goede en minder goede herin-
neringen. De minder goede wil hij
graag tot het minimum beperken.

Daar is een zekere beheersing
voor nodig ,want de film is een Si-
rene *die de filmliefhebber evenals
de Griekse held uit het epos van
Homerus van zijn Penelope tracht
weg te houden.

De filmliefhebber die de hoop ver-
liest in eigen omgeving zijn doel
nog eens te bereiken, bezwijkt soms
voor een filmzang van twijfelachtig
allooi. Hij verwisselt dan zijn uit-
verkorene voor een dubieus exem-
plaar waarvan hij bij voorbaat weet
dat het hem niets dan teleurstelling
zal brengen.
Een zwakheid die hij zichzelf nau-
welijks kan vergeven.

Toch slagen de zangerige stern-
men der halfslachtige filmproduk-
ten, filmproducers en -exploitanten
er niet in de filmliefhebber geheel
tot zwijgen te brengen. Al klinkt
zijn stem soms niet luider dan ge-
fluister tegenover de valse klanken
van het maakwerk, hij blijft hals-
starrig streven naar, de goede mo-
menten in zijn verhouding met de
film.

Het is niet uitgesloten dat een
dergelijk contact tot stand wordt
gebracht door middel van de vol-
gende films die de Amsterdamse
Filmliga tot l november op het pro-
gramma heeft geplaatst.

Dit programma ziet er als volgt
uit:

Zaterdag 4 oktober. Das Kabinet
des dr. Caligari van Robert Wicnc,
en La chute de la maison Usher van
Jean Epstein; zaterdag IS oktober,
drie komische Amerikaanse films:
Cursed by his beauty, Towing a
hole en City Lights; zaterdag l no-
vember, Lourdes et ses miracles,
van Georges Rouquier; en Hotel
des Invalldes, van Georges Franju;
zaterdag 15 november, verzoekpro-
gramma.

De voorstellingen hebben plaats

Water getijden
H.W. L. W. H.W.

okt.
5 7.43 3.- 20.04
6 8.36 4.— 21.07
7 9.49 5.- 22.27
8 11.19 6.30 23.58
9 -.— 8.- 12.35

10 1.— 9.- 13.30
11 1.52 10.— 14.16
Samengesteld door

L.W.

15.30
16.30
18.—
19.30
20.30
21.30
22.-
P. V.d

strand
berijdbaar
11.30-18.—
12.30-19.—
14.00-20.30
15.30-22.—
4.00-10.30
5.00-11.30
6.00-12.—•

, Mije KCzn

in Kriterion, Roeterstraat om 16.30
uur en te middernacht. De Amster-
damse Filmliga stelt zich ten doel
te vertonen archaïsche films, oude
films die niet verouderen, waarde-
volle reprises en nieuwe films die
commercieel geen kans krijgen. De
Liga is non-commercieel, a-politiek
en niet verzuild. Het secretariaat
is gevestigd Roeterstraat 34, Am-
sterdam.

Burgerlijke stand
26 september-2 oktober 1958.

Geboren: Enk Onno, zoon van A.
van der Mije en A. M. Walet; Ca-
tharina Philomea Josefa, dochter
van P. J. Vleeshouwers en E. A. M.
Timmermans; Martin, zoon van M.
Eland en I. van Hamburg.

Getrouwd: Daniel Hittjo Por-
renga en Nicolette Helena Johanna
van 'der Lee; Freddy Ipenburg en
Lamberta Drommel.

Geboren buiten de gemeente:
Alex Meek.

Oveileden buiten de gemeente:
Gerard Zwemmer; Carolina Corne-
lia Maria Versteeg s; Hermanus
Johannes Lindeman, Berendina
Mannes, weduwe van: Kuikman.

Simavi-collecte
Evenals vorige jaren vraagt de Ver-
eniging tot Medische Hulp aan Tro-
penland „Simavi" weer aandacht
voor de lijstcollecte, die dit keer ge-
houden zal worden op 9, 10 en 11
oktober a.s.. Door de verwarde toe-
stand m Indonesië heeft het bestuur
besloten uw steun thans te vragen
voor hulp aan Suriname en Nieuw-
Guinea. Ook de tropendokters en
zusters doen een dringend beroep
op U. Geeft met milde hand en
zendt de collectrices, die met de
lijst aan uw deur komen niet weg.
Helpt door uw gift het leed van an-
deren te verzachten.

Wie zich beschikbaar wil stellen
als collectrice kan zich telefonisch
opgeven onder nummer 2028.

Het Simavi-comité Zandvoort.

Kleuren binnenshuis
De comm. voor huishoudelijke en
gezinsvoorlichting Zandvoort heeft
het programma voor het komende
winterseizoen bekend gemaakt. De
commissie start met een causerie
en een demonstratie over de toepas-
sing van kleuren in het binnenhuis
op dinsdag 7 oktober a.s. in café-
restaurant Zomerlust.

Op het winterprogramma staan
verder nog vermeld cursussen in
bloemenschikken en naaien.



Mensen en zaken
Hebt U dl een hamster?

Goudhamstertjes zijn lieve diertjes.
En daarom deden ze hun intrede in
het huis. In het begin was moeder
nogal vertederd door de gedragm-
gen van het hamsterpaar, dat naar-
stig aan het voortbestaan van de
soort begon te arbeiden. Later ver-
anderde haar houding, voora'l toen
de dieren onmiskenbare geuren gin-
gen afgeven. Nee, dat hoefde niet,
zei de man, die ze verkocht had
Maar ze deden het, ze stonken zelfs
op enige afstand van hun domein,
een glazen bak met papiersnippers
en ander materiaal. Vader sprak van
„bevlieging" en berustte in de aan-
wezigheid van het hamstergezin,
dat zich spoedig had uitgebreid.
Plotseling waren de garnaalachtige
nazaten verdwenen en men moest
wel tot de conclusie komen dat ze
op de wijze, die des hamsters is, ge-
likwideerd waren Afschuwelijk,
pa hamster had z'n kinderen opge-
geten. Moeder-hamsters doen dat
niet. Van dat ogenblik af waren de
lieve diertjes engerds geworden. En
ze werden gewantrouwd. Suggesties
werden aan de zoon des huizes ge-
geven: wij er uit of de hamsters er
uit! Dat was natuurlijk maar onzin,
maar het voorlopig kinderloze ham-
sterpaar had niet meer de welwJ-
lende belangstelling van de ouders
van de eigenaar der dieren c.q. en-
gerds.

De dieren gingen trouwens ook
vreemd doen, althans een van hon.
Het is niet helemaal uitgemaakt of
het vreemde verricht werd door de
mannelijke dan wel de vrouwelijke
afdeling van het echtpaar, maar een
feit is het dat eentje bij tijd en
wijle uit zijn (haar) beperkte woon-
ruimte ontsnapte. Het schattige
diertje ging dan door het huis op
tournee. Zulks tot aarzelend ver-
maak van de eigenaar der hamsters
en diens broer. Het was duidelijk:
de jongelieden waren een beetje sen-
satiezuchtig. Geheel anders stond de
moeder van de beide knapen* tegen-
over de escapades van de hamster.

Soms struikelde ze over het dier,
dan weer hoorde ze geritsel achter
kasten en schotten en eens had
zoon een gat ergens in een kast-
vloer moeten zagen om het beest —
de engerd — te bevrijden.

Langzaamaan werd een onhoud-
bare toestand in het huis gescha-
pen. De handelaar in hamsters had
bij hoog en bij laag betoogd dat
hamsters allerlei leuke eigenschap-
pen hebben, maar hij zou beslist on-
gelijk hebben als hij gezegd had
dat hamsters de stemming in huis
verhogen. Dat was niet waar, want
moeder liep rond met een gelaats-
expressie, die de hoogste vorm van
panische angst uitdrukte en vader
werd kregel en kondigde aan dat
de .de deur uit moesten. (Waar

staan, gebruikte hij een woord,
dat niet in de officiële taalschat
van ons land is opgenomen). De
beide zonen beijverden zich de ham-
sters — en vooral de ene, die altijd
op sjouw ging — uit het gezichts-
veld van de ouders te houden.

Op een nacht werd vader met een
rauwe kreet wakker. Hij sloeg wild
om zich heen en miste op een haar
de mooie ogen van z'n lieve vrouw.
Deze knipte het licht aan en tot
afschuw van de echtelieden zagen
dezen dat de hamster — dé ham-
ster — over de dekens liep. De grie-
zel snuffelde wat heen en weer,
terwijl z'n snorharen ondernemend
trilden. Moeder was een bezwijming
nabij en vader commandeerde woest
z'n zoon uit het bed: „Hier, vangen
dat ... dier en laat ik 't nooit meer
zien!"

De nacht verliep zonder inciden-
ten. Deze kwamen de volgende dag,
toen moeder een klerenkast uit-
ruimde. Op haar ontzettend mis-
baar renden vader en zoons naar
boven, waar moeder geknield voor
de klerenkast lag. Zij had haar lan-
ge pantalon, die mooie, die haar zo
goed stond, in de handen En ze
keek er naar met omfloerste blik.
De mooie broek was op een vreselij-
ke manier aangevreten door iets,
wat veel groter dan een mot moet
zijn geweest Moeder keek met
een lange blik vol verwijtend hart-
zeer naar zoon. die plotseling be-
grijpend uitstiet: „Muizen!"

„Je tante!" snauwde vader nij-
dig, „hamsters zal je bedoelen".

De pantalon was helemaal bedor-
ven en kon misschien nog dienen
als kinderbroekje als men er ruim
een halve meter afknipte

Inderdaad, hamsters zijn lang
niet altijd leuke huisgenoten.

MOMtTS.

Dames
• all II l lll II i

handen
ruw of schraal

HAMEA-GELEIH^HB

Spaarzaam Zandvoort
Aan het postkantoor te Zandvoort
werd gedurende de maand septem-
ber ontvangen ƒ 13.9624,56 en uit-
betaald ƒ 10.905,49. Het aantal ge-
opende rekening bedroeg 17.
De inleggingen bij de Nutsspaar-
bank te Zandvoort bedroegen in de
afgelopen maand ƒ 105,242,— en de
terugbetalingen ƒ 71.448,-, zodat
het spaaroverschot ƒ 33.794,—. be-
liep.

Het aantal posten van inleg be-
droeg 490, en het aantal posten van
terugbetaling 385. In dezelfde
maand werden 60 nieuwe spaarders
ingeschreven.

A.s. dinsdag in de raad
Verkeersweg, garantiesom en benoeming schoolhoofd

Het verkeer langs de Bentveldsweg
— schrijft het college van b. en w.
aan de raad — neemt de laatste ja-
ren gestadig toe. Niet alleen als
verbindingsweg met Haarlem en
omstreken doch ook — tengevolge
van de natuurschoonrrjke omgeving
— als „toerweg", trekt deze weg
veel verkeer.

De weg — voor zover gelegen op
Zandvoorts gebied — is daarop niet
berekend. De rijbaan is te smal
(5,15 m) en 't wegdek is vrij slecht.
Als gevolg van de smalle rijbaan
worden de auto's van de bewoners
op de voetpaden geparkeerd, zodat
de voetgangers gedwongen worden
van de rijbaan gebruik te maken.
Deze bezwaren kunnen worden on-
dervangen door de rijbaan te ver-
breden tot 7 m en van een nieuw
wegdek te voorzien. Aan weerszij-
den is dan nog plaats voor trot-
toirs ter breede van 1,5 m.

Het is gewenst gelijktijdig enke-
lo andere noodzakelijke voorzienin-
gen te treffen, waarvan een latere
uitvoering1 belangrijk meer koste/i
met zich mee zou brengen.

Het betreft het aanbrengen van
een 4-tal nieuwe klimschachten m
de riolering, teneinde deze zo nodig
met het doortrekapparaat te kun-
nen schoonmaken, hetgeen thans,
als gevolg van de grote afstand der
bestaande schachten met mogelijk
is. Voorts 't plaatsen van meer en
grotere straatkolken en het vernieu-
wen van de straatverlichting.

De kosten van een en ander wor-
den door de directeur van de dienst
van publieke werken geraamd op
rond ƒ 50.000. De commissie van
bijstand voor p.w. kan zich met de
uitvoering van deze werken verenï-
gen. De commissie van bijstand
voor de financiën c.a. in beginsel
eveneens, doch deze commissie
heeft geadviseerd naar een ^oadko-

"pere oplossing te streven.
B. en w. menen, dat op ^ukelc

punten inderdaad een geringe be-
zuiniging kan worden toegepast,
waardoor met een krediet van
ƒ 49.000 zal kunnen worden vol-
staan. Verdergaande bezuiniging is
naar hun mening niet mogelijk.

Zij stellen daarom de i-aad voor
tot de verbetering van de Bent-
veldweg te besluiten en daarvoor
een krediet van ƒ 49.000 te voteren.

-*
In het voorstel van b. en w., d.d. 26
augustus 1958, deelden zij de raad
mede, dat in de eerstvolgende, na
2 september j.l. te houden raads-
vergadering dient te worden over-
gegaan tot benoeming van het 5e
lid van de commissie (s)~ waarvan
de burgemeester 't voorzitterschap
zal vervullen.

De taakverdeling tussen de leden
van het college heeft inmiddels
plaats gehad. Tengevolge hiervan
zal de burgemeester zich o.m. be-
lasten met het beheer van de por-
tefeuilles voor dé bedrijven, de ver-
keerszaken en de strandexploitatie.

B. en w. stellen thans voor te be-
noemen het vijfde lid van de com-

Haute Coiffure
Institut de Beauté

Tramstraat II, tel. 2723

OPENBARE LEESZAAL
Nieuwe aanwinsten

Uren met Nietzsche.
M. Maeterlinck - De dood.
Adolf Harnack - Das Wesen des

Christentums.
M. D. Berlitz - Second book for

teaching English.
Het Salamanderboek.
Hans Fallada - Heute bei uns zu

Haus.
Ueber allen Gipflen - Goethe's Ge-

dichte.
Deutsche Gedichte.

„Voor anker"
A.s. Woensdag 8 oktober 's rniddags
om twee uur zal de bejaardensocië-
teit ,,Voor anker", in cufé-restau-
rant Zomerlust voor de eerste maal
de poorten "openen voor het winter-
seizoen 1958-'59.

Snuif en wrijf
^ Uw verkoudheid van neus,

;el of borst

missie "van bijstand,, voor de ge-*
noemde takken van de huishouding
der gemeente.

In de vergadering van 2 septem-
ber j.l. werden reeds als lid be-
noemd mevr. Mol-van Bellen en de
heren Breure, Petrovic en Van der
Werff.

*
In de raadsvergadering van 25 sep-
tember 1957 besloten de vroeden tot
het garanderen van de betaling van
rente en. aflossing van een geldle-
ning groot ƒ 150.000 aan te gaan
door de Stichting Gemeenschapshuis
„Zandvoort" mits deze zou voldoen
aan de voorwaarden welke voo.' het
waarborgen van geldleningen <l"or
lagere publiekrechtelijke lichamen
zijn of worden vastgesteld.

Deze geldlening zal dienen ter fi-
nanciering van de plannen, welke
deze stichting heeft met betrekking
tot" het voormalige schoolgebouw
aan het Schoolplein in deze gemeen-
te." Zoals bekend, is met de ui t we
ring van deze plannen enige ma-an-
den geleden een begin gemaakt.

Gemeld leningsbedrag blijkt ecli-
ter niet toereikend te zijn. De stich-
ting ziet zich daardoor voor de
noodzaak geplaatst met dezelCde
geldgeefster t.w. de Nutsspaaibank
te Haarlem, nog een geldlening aan
te gaan en wel ter grootte van
ƒ 25.000.

Bij schrijven van 24 juni 1358
heeft bedoelde stichting daarom ver

zocht onder dezelfde voorwaarden
een 'gemeentelijke garantie te verle-
nen voor het bedrag a ƒ 25.000.

Naar de mening van het college
kan aan dit verzoek zonder Le-
zwaar worden voldaan.

^ * '^e Ingevolge een i wetsverordening
treedt de adviescommissie woon-
ruimte wet 1941 per l oktober
geheel af.

Met ingang van die datum zullen
dus opnieuw 5 leden en 5 plaatsver-
vangende leden door de raad wor-
den benoemd.

B. en w. stellen voor tot deze be-
noeming over te gaan, in verband
waarmede zij de raad onderstaande
aanbeveling hebben doen toekomen.
1. .P Korstenbroek jr; 2. J. R. Oos-

tenrijk (huiseigenaren);
1. Mr. J. van Galen; 2. J. H Her-

mary (hypotheekhouders);
1. D. v. Duijn; 2. A. Molenaar (wo-

ningbouwver. E.M.M.);
1. J. F. Erdtsieck; 2. J. H. Steets-

kamp (Sociale zaken);
1. mej. G. Bokma; 2. mevr. K. van

Dijk-Hameeteman (werknemers).
*

Ter voorziening in de vacature van
hoofd van de Karel Doormanschool,
ontstaan door het vertrek van de
heer A. Mabelis, doen B. en W. de
raad hieronder een voordracht toe-
komen dopr hen opgemaakt in over-
eenstemming met de inspecteur van
het lager onderwijs in de inspectie
Haarlem.
1. de heer H. . Kuys, hoofd ener

school te Vogelenzang;
2. de heer H. W. Coops, hoofd ener

school te Rotterdam;
3. de heer H. E. Dees, onderwijzer

aan de Karel Doormanschool te
Zandvoort.

SPORT en SPEL
„Zandvoortmeeuwen"
Programma 4 oktober:

SNL-Zandvoortm. *16.15 u.
156 Zandv.m. 2-SMS 2 15.30 u.
160 WSV 2-Zandv.m. 3 15.30 u.
174 Zv.m. adsp. a-SIZO a 15.30 u.
192 Halfw. adsp. a-Zv.m. b 15.30 u.
205 Kenn.land adsp. b-Zv.m. c 14.30
215 Haarlem adsp. e-Zv.m.d 15.30 u.
226 Zv.mr adsp. e-ETO b 14.30 u.
249 RCH adsp. j-Zv.m. f 15.30 u.
257 Bl'daal adsp. d-Zv.m. g 14.30u.
268 Ripperda adsp. b-Zv.m. h 15.30
Programma zondag 5 oktober:

JSV-Zandvoortm. 14.30u.
. Zandv.m. 2-Roda '23 2 14.30 u.
19 Zandv.m. 3-Haarlem 6 9.45 u.
35 Zandv.m. 4-HFC 6 9.45 u.
56 Zandv.m. 5-Vogelenzang 2 12 u.
70 Zandv.m. 6-NAS 3 12 u.
88.Zandv.m. 7-BSM"4

269 Alliance jun. a-Zandv.m. a 12 u.
134 Zv.m. j'un. c-Bl'daal b 9.45 u.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen 27 september:

TZB adsp. a-HBC d 5-1
TZB adsp. b-TVBB f 1-3

Uitslagen 28 september:
TZB 1-Concordia 2 3-1
TZB 4-DSB 5 2-3
TZB jun.-DSOV jun. 2-3

Programma saterdag 4 oktober:
221 Geel- Wit adsp. b-TZB a 14.30 u.
240 TYBB adsp. e-TZB b 14.30 u.
Programma zondag 5 oktober:
38 WH 2-TZB l 12 u.

. 49 v. Nispen 1-TZB 2 - 14.30 u.
82 TZB 3-O. Gezellen 5 14 u.
99 DCO 5-TZB 4 12 u.

132 TZB jun. 3-TYBB b 12 u.
TZB jun. b-Renova c 12 u.

Dinsdagavond a.s. geeft TZB de
eerste klaverjasavond van dit sei-
zoen om fraaie prijzen.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
afd. volleybal
J.l. woensdag kwam. het eerste he-
renteam uit tegen het sterke Cios.
Het is een enerverende wedstrijd
geworden.

Na de eerste set te hebben verlo-
ren met 8-14 wist O. S. S. in te lo-
pen en zelfs een kleine voorsprong
te veroveren van 15-14. Na verschil-
lende malen service wisselen en een
time out van Cios, moest OSS zich
gewonnen geven en verloor met
15-17.

Ook in de tweede en derde aet
moest OSS in Cios de meerdere er-
kennen met resp. 8-15 en 9-15.

In een niet al te beste wedstrijd
wisten de dames de promotiewed-
strijd tegen Eclecta met 3-0 te \vin-
nen, waardoor zij naar de eei'ste
klasse kunnen promoveren. Na de
wedstrijd bood de aanvoerster van
Eclecta OSS bloemen aan en gaf 't
bestuur een nieuwe volleybal. De
setstanden van deze wedstrijd wa-
ren 15-6, 15-13, 15-3.

Volgende week woensdag debu-
teren de OSS-dames in de eerste
klasse.
Uitslagen:
Dames: OSS-Eclecta „ 3-0

( promotiewedstrijd)
De Blinkert 4-OSS 2 0-4

Heren: Cios-OSS 3-0
HBC 3-OSS 2 4-0

Programma maandag 6 oktober:
Heren: OSS 2- WIK 4 21 u.
Programma woensdag 8 oktober:
Dames: Vesmia-OsS 21 u.

OSS 2-Topscorer 2 19.45 u.
Hereni OSS-Die Raeckse 2 20 u.

Damnietrws
De voorbereiding voor de competitie
is in volle gang. Het tweede tiental
heeft in Haarlem een vrienUschap-

pelijke wedstrijd tegen VKD 2 ge-
speeld met een f medaille als inzet.
De Zandvobrtse^ dammers wonnen
het ereteken niet 14-6. Slechts één
partij "werd' verloren^

J.l. woensdag-, speelde de dam-
club een wedstrijd tegen DCJ H in
IJmuiden. .̂ ;.

Hedenavond gaat het ee'rste" tien-
tal naar IJmuiden om daar 3é strijd
aan te binden met Sportief 1. Deze
week zijn geenï_onderlinge wedstrij-
den gehouden.

Brengt een gezellige sfeer in
uw woning door een

goede
verlichting •
Ook voor^RA±>IO en T.V. hét
juiste adres ,j.

Henk j.
Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef.' 2974

De Vereniging voor.het
Welzijn der Dieren

presenteert: - > , ~
THE RHYTM YELLOWS
Modern songfe
MIEN FARJON
Voordracht
RIEN DEMOITIé
Accordeon
LOS BUENOS AMIGOS
Zuid-Amerik. klanken

GODFRIED BOMANS
THE SUNSHINE QUARTET
Vocal group
JACK VAN HEUMEN
Canzoni di Napoli

9 oktober, 8 uur
Patronaatsgebouw

Entree:
leden ƒ 1; niet-leden ƒ 1,25.
Voorverkoop van 7 oktober "af
Zandvoortselakn 52.

Beeldige toestellen!
PHILIPS
TELEVISIE
seizoen 1959
Maak uw winter-
avonden gezellig.
PHILIPS
TELEVISIE
groot beeld 53 cm

.compl. geplaatst vanaf ƒ 190,55,
restant in termijnen van ƒ 58,35.
PHILIPS TELEVISIE groot beeld
43 . cm, compl. geplaatst vanaf
ƒ 157,05, restant in termijnen van
ƒ 47,65.
Wij zorgen yogr een prima ont-
vangst.

Erkend" gjsdipl.f Philips Service
Dealer voor radio en televisie.
RADIO TELEVISIE SPECIALIST

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7' — tel. 2534

FAMILIEBERICHTEN

Dankbetuiging , -
Niet in staat zijnde allen per-
.soonlijk te bedanken, betuigen wij
langs deze. weg onze' oprechte dank
voor de vele belangstelling bij ons
huwelijk ondervonden,, , t., (

Fr. "Ipenburg ' '' ]
B. Ipenburg-Drommel"

Zandvoort, 30 september 1958
Van Lennepweg l

Aan alle vrienden, bekenden en
klanten onze hartelijke dank voor
alle bloemstukken en gelukwensen'.

Fam. H. Bluijs
Zandvoort, Zeestraat 46 '

Dankbetuiging
Langs deze weg betuigen wij onze
hartelijke dank ivoor de vele be-
wijzen van deelneming ondervonden
bij het overlijden van onze lieve
vader, behuwd- en grootvader

VOLKERT KOPER
In het bijzonder dokter J, Zwer-
ver, Zuster A. Langeveld en ds. C.
de Ru. - - „

ffam. Koper
Zandvoort, Haltestraat 47 ,.

Kinder, Operette Ver.
„JONG ZANDVOORT"

Het bestuur deelt mede, dat de re-
petities weer aanvangen'

maandag 6 oktober
6.45 uur voor alle kinderen boven
de 6 jaar in Hotel C. KEUR, Zee-
straat. Nieuwe leden zijn van harte
welkom. Secr. Brederodestr. 27.

RUNDVLEES
500 gr. magere runderlappen
500 gr. mooie runderlappen
500 gr. rosbief -
750 gr. rosbief
250 gr. tartaar
500 gr. gehakt h/o
LAMSVLEES v _ ;

Lamsbout * ' • " * -
Lamslappen
Lamscotelette
FIJNE VLEESWAREN
250 gr. gekookte worst
250 gr. Saks. leverworst
250 gr. leverworst
150 gr. gebr. gehakt
100 gr. gebr. gehakt
100 gr. ham. samen
100 gr. gek. worst -
100 gr. ham samen

GAUS

2,40
2,00

'2,65
3,75
1,25
1,25

- 2,40
2,25
1,50

0,85
. 0,69

0,60
1)0,45 '

0,75

0,75'

SLAGERIJ
Kerkstraat 14, telef. 2102

Dameskapsalon ,Eugène'r
Hogeweg 72,-telefoon-2068 voorheen"
Van Baerlestraat, Amsterdam.
Eugène voor het fijnere genre. Indi-
viduele kapsels. Nieuwste incroiable
Gold wave en Kleur spoeling en. •

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 9 uur:
Doktoren:

J. F. Zwerver
t Julianaweg la hoek Kostverloren-
etraat, telefoon 2499

Zondag 5 oktober
Dierenarts. Jan Heek "
Koninginneweg 51, Haarlem, tele-
foon 13174 .' • •:- ; '-J

Wykzuster:
M. E. Niezen
Van Lennepweg 42, telefoon 2382

Apotheek:
4-10 oktober
. Apotheek Wrjnne, Haltestraat 8

ledere avond vanaf 6.30 uur
alleen geopend voor recepten en
spoedgevallen.

P R E D I K B E U R T E.N
Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 5 oktober '

10.30 uur: ds. R. H. Oldeman. Be-
diening H. Avondmaal.
16.45 uur: ds. B. H. Oldeman.
Jeugddienst. Negro-songs. - " ~

Jeugdkapel om 10.30 uur in het
Jeugdhuis.
Spr. de" heer J. de Smalen. -„

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 5 oktober

10.30 uur: ds. A'. J. Snaayer,
doopsgez. uit Haarlem.

Huis in de duinen:
19.30 uur: • ds. C. JP. Hoekema,
doopsgez. pred. ,uit Haarlem.

Gereformeerde Kerk
Julianawcg hoek Emmaweg
Zondag 5 oktober

10 en 17 uur: ds. A. de Ruiter.
Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Op zon- en feestdagen H.H. Missen

om 7.30-9.00 uur de Hoogmis en
11.00 uur de laatste H. • Mis. In
Huis in de Duinen om 8.30 uur.
's Avonds Lof om 7.00 uur.

In de week H.H. Missen om 7.00
uur en 7.45; 's avonds Lof. om
7.30 uur.

N«d. Chr. GcmMnschapttond
Maandag 6 oktober

19.30 uur: "samenkomst in „Pniël"
Zuiderstraat 3.
Spr.' H. Veldkamp, evangelist,
Den Haag.

Jehova's getuigen • •
Woensdagavond 8—9 uur bijbel-
_ studie Koninginneweg .44 en zon-"

dagmiddag 2—3 uur Wachttoren-
studie Hogeweg 7 te Zandvoort.



Op ons 'confectle-atelier te Zandvoort, Sandrina-
straat 4 kunnen wij plaatsen

ERVAREN MODINETTES
(machinestiksters)

AANKOMENDE MODINETTES
i ' : j (machinestiksters)

OOK LEERLINGEN
kunnen worden aangenomen.
Ouders geven wij gaarne alle gewenste in-
lichtingen.
Aanmelden van 8—5 uur Sandrinastraat 4.

Verplaatst
De reparatie-inrichting van

L. H. O. VAN EIJK
Gedipl. horlogemaker van
Haltestraat 39

naar Dr. C. A. GERKESTRAAT
tegenover Hotel De Schelp Telefoon 2841

33

"ERKENDE BOVAG MOTOR- en
AUTOHANDEL

Garage

SMIT
PARALLELWEG 32-34 ' T1DLEI'1. 2091

Wij kunnen V thans leveren
alle bekende merken

Motoren, scooters,
bromfietsen, rijwielen
Ook voor

reparatie en onderhoud
nel aangewezen adres m Zandvoort
Betaling op gemakkelijke conditie
Komt U eens langs, het verplicht U tot niets!

PHILIPS RADIO seizoen 1959
In iedere prijsklasse, een
kwaliteitsprodukt ! Leuke
"kleine' toestellen met gra-

- mofoonaanaluiting voor
uw oudste zoon of doch-
ter' op de eigen kamer.
Voor uw huiskamer mooie
salonmeubels met inge-
bouwde platenspelers of
wisselaars. '

Tafèltoestellen, mooi van toon en uiterlijk.
Uw oude radio heeft inruilwaarde!
Wij maken uw radio geschikt voor stereo ontvangst.
Vraagt bij ons inlichtingen.
Komt u eens kijken en luisteren?

RADIO TELEVISIE SPECIALIST

Erkend gedipl. Philips service-
dealer voor radio en televisie.

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Annex CABARET EXTASE
Zandvoort

Het gehele jaar geopend

•" Programma "maand oktober
Gedurende de week-en'ds het

Cor Balie-Kwintet
met zang van

LiüTJT BUIJSMAN
Afgewisseld door een

cabaretprogramma
met internationale artisten

* " ,

ZONDAGS MATINEE
' met volledig avondprog famma

Reparatie van
PERZISCHE KLEDEN

Enig adres in' Zandvoort: Maris-
'straat 48, tel. 3028. IPEKDJIAN.

H O L I D A Y
JLnto'i zonder chan&enx
Uitsl. model 1957 en 1958 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapitan',
Fords . Taunus en' Consul,
Bbrgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10454

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Ziflweg 63, Haarlem, tel.

Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver-
zorging van begrafenissen, cre-
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

COCKTAILSCHORTJES
vanaf ƒ 1,98

JANSEN EN TILANUS
Kat. fantasie
DAMES ONDERGOED
Zuiver en half wollen
DAMES ONDERGOED

Zuiver wollen
BORSTROKKEN k.m.
PANTALONS en S1NGLETS

HALF WOLLEN JONGENS-
en MEISJES ONDERGOED

Ruime keuze in
BABYGOED

Stretch sokken

AD. NOTTEN
„DE KAMPIOEN"

Haltestraat 59, tel. 3398

Voor

HUIS-,' DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRrJF

Fa J. v.d. Bds & Zn
Tel. 2362, Zandvoort ,(Gevestigd 1879

Burg. Ëngelbertsstraat 54
GLAS-ASSURANTIE

Sterk verlaagde prijzen
van Agfa, Kodak, Zeiss-Ikon camera's, Japanse camera's,' kijkers, be-
lichtingmeters.
REPORTER -WEEKEND TASSEN vanaf ƒ 9,90
VERGROTINGSAPPARATEN KLEINBEELD vanaf ƒ 61,-
VERGROTINGSAPPARATEN 6/6 '. .. ƒ 165,-

Ontvangen nieuwe collectie moderne albums
Ontwikkelen, afdrukken, vergroten, fotolijstjes vanaf ƒ 0,95. Pasfoto's
VIEWER VOOR DIA'S VANAF ƒ 3,50
Voorziet ü van FILMS uit onze NIEUWE AUTOMAAT

Foto-Kino HAMBURG

GOED BROOD
en

BANKET
naar

Fa. H. van Staveren
Zeestraat 48 - Telef. 2684

GREET KUNTZ-ZONJEE
Rijks med. gedipl.

Schoonheidsspecialiste
(Gesticht- en lichaarnshoogteson)
adv. inz. gelaatsverzorging)
FRANS ZWAANSTRAAT 88
Tel. 02507-2338
(Uitsluitend volgens afspraak)

Beter en
voordeliger

Weekend reklame
100 gram ham
100 gram Berliner, samen 0,69
100 gram lever

. . 100 gram pekelvlees,
samen 0,85

Vrijdag en zaterdag
750 gr varkenscarbonade 2,98
750 gr fijne riblappen 3,38
750 gr pracht lappen 2,68
750 gr lamscarbonade 2,08

ROSBIEF j
LENDE /
ENTRECOTE (
STAARTSTUK ;
HEEL MALSE BIEFSTUK
250 gr. biefstuk tartaar 1,10
LAMSBOtCT 500 gr. 2,45
SAUCIJZEN en BRAADWORST 1,68 500' gram ;

2,75 500 gram

60 et 100 gram

-Woensdag en donderdag
., , 500 gr gehakt h.o. 1,10
, - i 100 gr Saks

100 gr pork, samen 0,49

Gebr. Burger's slagerijen
HAARLBM — AMSTERDAM ZANDVOORT, HALTESTRAAT S, TKLEFOON 2994

Uw DINER ,
aan huis bezorgd

„BODAMÈR Jr"
Telef. 2313, Oosterpark-
straat 3,
Ook bij abonnement,

een bezorgloon.

gebr'

BURG6R
slagerijen

NATIONAAL en INTERNATIONAAL BeKROQNO

AREDAILERS
te koop. Prima stamboom.
Na 6 uur telefoon 284.4.

K I S T E N voor 13 mud
kolen a f 20 per stuk. Ook
kisten v. verhuizingen en
emigratie. Helgering Zand-
voortselaan 39, telef. 2937

Door uw brillen bij LOOMAN te kopen,
Hoeft U nooit op het beste te hopen.
Want dat krijgt U subiet!
Dus Kin heeft het niet
Verder nog, dan tot Looman te lopen!

Brillenspecialist IiOOXtian
Haltestraat 5 - Telefoon 2174

Erkend
fondsleverancier

OPGELET
vanaf a.s. maandag algehele

OPRUIM
wegens opheffing.

Alles moet weg.

20 °L tot 50 o

KORTING
Doet uw voordeel

DE KL BIJENKORF
Kerkplein 5, ingang Steeg

GORDIJN-
STOFFEN
Zware kwaliteit
GORDIJNDAMAST 120 cm. br.

moderne kleuren

Normale prijs
5,60

DEZE WEEK 3,70 2
SATIJN STREEP DAMAST

Franse stijl
Diverse tinten

l

l
Normale prijs

6,50

DEZE WEEK

HAARLEM:

HEEMSTEDE:
ZANDVOORTi

({MUIDEN:
_^^M

GROTE HOUTSTRAAT
LANGE VEERSTRAAT
RAADHUISSTRAAT 52

GROTE KROCHT 30-34

KENNEMERLAAN^

DEZE
AANBIEDING7

GELDT

't/m«-
DONDERDAGjuf

Dinsdag 5 oktober a.s.

speciale
jeugddienst
in de Herv. Kerk

Gramofoonplatènconcert

Negro spirituals
en Gospel-Songs
Spr.: ds. R. H. Oldeman.
Aanvang 18.45 uur.

Muzikale verzorging „Dis-
cotaria", Thorbeckestr. 15

Omroepers
WONINGRUIL

A'dam-West-Zandvoort
Aangeb.: huisk. + suite,
gr. slaapk., zit-slaap.kmr,
d.cel, balkon, waranda,
2 boxen. Huurprijs ƒ 12,50
p.w. Gevr. een woning te
Zandv. met minst. 3 slp.-
kamers. A. P. v,d. Braak,
Hofweijkstr. 18-1, A'dam.

WONINGRUIL
Aangeb. a.d. Rijksstraat-
weg in Haalem-N. een zeer
zonn. gel. heel huis, bev.
2 kmrs ensuite, 3 slpkrs,
.douchecel m. vaste w.t.,
voor- en achtertuin, huur-
prijs ƒ 53,75 p.m. Gevr.:
vrije woning in Zandv.;
iets kl. is geen bew. Br. nr.
7602 bur. Zandv. Crt.

Aangeb. te Haarlem vrij
huis, voor- en achterkmr,
gang, keuk., tuin, slaapk.
en gr. zolder. Huur ƒ 7,50
p.w., 5 min. v.h. station.
Br. nr. 7604 bur. Z Crt.

WONINGRUIL
JDordrecJit-Zandvoort

Gevr. in Zandv. woning m.
minst. 6 kmrs. Huur max.
ƒ 150 p.m. Aangeb. in
Dordrecht vijfkrnrwoning
op g. st, bouw. '39, huur
f 50,50 p.m. Br. aan G. L.
v.d. Hum, Soembastr. 63,
Dordrecht.

Te huur gevr. GEMBUB.
HUIS, plm. 6 kïnrs, event.
overn. meub. Br. no. 7601
bur. Z. Crt.

Gevr. GARAGE v. kleine
auto, omg.'biosc. Tel. 3636

Te koop aangeb. BROM-
FIETS in pr. st. (Avaros)
9000 km gel. Te bevr.
Julianaweg 5.

HUIS IN ZANDVOORT
te koop aangeboden. Br.
onder no 7606.

Te ' koop: ACCORDEON
(Sila), knoppen, 120 bas.
Van Lennepweg 42-11, na
8 uur n.m.

Te koop: Jaarsma KOLEN
HAARD in uitst. cond.
Prijs ƒ 50. Tel. 2103

Te koop: leren. d. JAS en
bruine d. LAARSEN.
Dr. Gerkestraat 27zwart.

Te koop gevr. BEDRIJFS-
PAND of HUIS. Br. met
nad. inl. no. 7207 Z. Crt.

Goed tehuis gezocht voor
JONG KATJE, gewend
aan Pelix. Brederodestr. 30

Meisje 21 jaar, b.z.a. als
HULP i.d. HUISH.. Houdt
veel van kind. Br. nr. 7603
bur. Zandv. Crt.

SCHAKEN. Partner (niet-
roker) gevr. v. lx p.w.
K. Doormanstr. 2, tel. 3619

Te koop: HUIS villapark
en Boulevard; WINKEL-
HUIS m. woning. Make-
laar K. C. v.d. Broek, Bre-
derodestraat 25, Zandv.

Bejaarden Sociëteit
„VOOR ANKER"

Het bestuur van bovenge-
noemde vereniging deelt
mede dat de sociëteit voor
liet seizoen 1958/'59 weer
geopend zal worden op a.s.

woendag 8 oktober
's middags te 2 uur in Zo-
merlust. Nieuwe leden zijn
van harte welkom.

Echtpaar zoekt THUIS-
WERK, onversch. wat.
Br. nr. 7605 bur. Z. Crt.

Laat nu uw kamers BE-
HANGEN EN WITTEN
Tegen wmtertarief. 25-ja-
rig best. zaak. G. JAGER,
Damstraat 25, Haarlem,
telefoon 15079.

Erkende

AUTORIJSCHOOL „ZANDVOORT"
Autorijles
Verhuur van Opeis Rekord

zonder chauffeur
THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

prefereert: LEFFERTS wiinen en ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS
ERRES
SCHAUB LORENZ
BLAUPUNKT

Grote keuze PHILIPS draagbare radio's - In onze nieuwe showroom tonen wij

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN

V het allernieuwste -
j. KEUR

Electro-radio-technisch 'bureau
BURGEM.
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

COMMISSIE VOOR HUISHOUD.
EN GEZINSVOORUGHTING
Secr. Brederodestraat 93, Zandvoort

Dinsdag 7 oktober n.m. 8 uu*
in Zomerlust met demonstraties over

„DE TOEPASSING VAN KLEUREN
IN ONS HUIS"

met Flexa, een Sikkens Tjallema-produkt.
Entree gratis. (Ook toegankelijk v. heren)

Cursus BLOEMENSCHIKKEN
op maandag 13, 20, 27 okt., 3 november,

n.m. 8 uur in Gem. Gasbedrijf, Tolweg 10
Kosten ƒ 2,—.

Dinsdagochtend NAAICURSUS
aanvangende 7 oktober v.m. half 10.

Woensdagavond- NAAICURSUS
aanvangende 8 oktober n.m. 8 uur.
Beide cursussen 40 et per les, in Gem.

Gasbedrijf, Tolweg 10.

U kunt U opgeven bij de bekende adressen en
bij Drogisterij Blaauboer, Haltestr. 46, tel. 2392

DE VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLEM EN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

holpt U
ALS OVERHEIDSINSTELLING

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die TJ niet

inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-

keliers) aan het Kennemer Financierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

Het ideale spaarplan
ZILVERVLOOT

Zo noemt de regering haar jeugdspaarregeling met
spaarpremie. Die levert je een gulden extra op bij elk
gespaard tientje. Daarenboven natuurlijk de spaar-
bankrente en daarover ook nog eens 10%. Het lijkt
wat op een Zilvervloot. Haal die Zilvervloot binnen.
Dat kan voor iedereen vanaf de 15e verjaardag t/m
de dag vóór de 21e verjaardag (ex-militairen t/m de
dag vóór de 24e verjaardag).
Haal de Zilvervloot binnen en sluit een jeugdovereen-
komst (of vraag inlichtingen) bij de

NUTSSPAARBANK
GROTE KROCHT 38 — ZANDVOORT

ening

En als speciale openingsreklame
bij alle gebaksoorten

op ZATERDAG 4 OKTOBER o.s.v

POTGIETERSTRAAT 24 . -,.-. s*\
van DE bakkerij van Zandvoort-N.

met: PRIMA BROOD
FIJN KRENTEBROOD , ,
HEERLIJKE KOEKJES '
CHOCOLADE en*.

GEBAK om van f» watertanden» •„. '
Slagroomgebak Amandelbrood|««
Moorkoppen Boterkoeken
Kano's Sprirj ;
Appelcarrées enli enz. '<

WUTINK
POTGIETERSTRAAT 24 . TEL. 2865 i
(hoek Helmersstraat) j

... tam

Drogisterij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7 - Tel. 2327
voor

HANAU-
HOOGTEZONNEN!
Vraagt demonstratie!

Wat voor feest of partij?.
Alles verhuren, wij!
Glaswerk, porcelein, bestek-

• ken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker, telef. 2164

V&F-brood is er geknipt voor!
Drukke kapperszaak.... !
Mijnheer Knip knipt: dat is zijn vak....
Mevrouw Knip maakt daarna het haar op: dat is een kunst l
De typisch vrouwelijke kunst om mannen tevreden te
stellen l
Wilt u nog een voorbeeld?
Mevrouw is al 13 jaar V & F-klant l
Ze zegt: „V & F-brood Is geknipt-voor tevreden mannen l"

Ga vandaag nog ont-
dekken dat V & F-brood
ook voor uw gezin
„geknipt" Is.
En ervaar dan gelijk dal
u, als V & F-klant, vele
voordelen geniet, en
een beste service
krijgt....
V & F-servlee l

XJOCXX500000OOOOOOOOOOOOOOOOC

Gesprek
met

~- mevrouw eir̂
mijnheer
Knip,
Kapper,

Sumatrastr. 37
Heemstede

300OOOOOOCXX100000OOOOOOOOOOO

vermaat en franken
kwaliteitsbakkerijen

Autorijschool „Laurens"
leidt U op in zo vlug".mogelijke tijd. Les ƒ 6,- per uur.

Aanmelden: Zandvoortselaan 25
- ," Telefoon- 3536 ~ - ';

THEATER Jï
n

Stationsplein - Dir". Gebr. Koper - Telefoon 2550

Vanaf VRIJDAG 3 tot en met
ZONDAG 5 OKTOBER, 8 uur

Das Schloss in Tïi»ol
Erika Remberg, Karlheins Böhm, Maria
Andergast, Gustav Knuth.

Vrolijkheid, kostelijke verwarring en onver-
wachte komische situaties aan de lopende band.
Per helikopter komt het geluk aangevlogen.
In Agfacolor. Alle leeftijden.

Vanaf MAANDAG 6 tot en met
WOENSDAG S OKTOBER, 8 uur

Pal Joey,
de Nachtclub-ariist

Rita Hayworth, Frank Sinatra, Kim No-
vak, Barbara Nichols.

De pikante historie van Joey, de hartenbreker,
die onverwachts zelf in mootjes werd gescheurd.
De kostelijke geschiedenis van een nachtclub-
artist. Toegang 18 jaar.

DONDERDAG 9 OKTOBER, 8 uur

Tel tot 5... en sterf
Cinemascope Technicolor
Jeffrey Hunter, Nigel Patrick, Annemarie
Düringer, David Kossoff.

Een Engelse spionnagefilm met.een, blonde Ne-
derlandse, die de Geheime Dienst voor een my-
sterie plaatst! Was zij werkelijk een spionne?
Toegang 14 jaar. -

ZONDAGMIDDAG 5 OKTOBER, 2.30 uur

De 3 zingende
Musketïcrs
Een gezellige familiefilm. De uitzonderlijkste si-
tuaties doen zich voor doch de Drie Muske-
tiers redden zich overal uit. Alle leeftijden.

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko, telefoon 2424

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.

' Gesloten bestelauto's
Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen. Tot
1.30 uur geopend. Zee-
straat 62, tel. 2263.

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

Laat - uw hond door een
erk. trimmer :PLUKKEN
of .SCHEREN. Spec. aan-
bev. door h.h: dierenartsen.
.Ook aan huis te ontbieden.
G, WALMAN, KI. Hout-
straat 34, Haarlem,, tele-
foón '02500-14303.

WAUETTE gaine met het-
zelfde sierlijke borduurwerk
als van de beha • elegante
combinatie! Het dubbele
voorpand is verstevigd voor
een extra slank effect. Twee-
zijdig rekbaar tule-elastiek

19.75
WAUETT6 behl» 9.50.

De verkoop staat ge-
heel onder leiding van
Mevr. Peter s-S m i t
bewaam corsetspeci-
aliste, met een 25-
jarïge ervaring. Zij is
gaarne bereid U na
telefonische afspraak
persoonlijk te ad-'
viseren.

Grote Houtstraat 110
Haarlem - Telefoon 10605

Adverteert in de
Zandvoortse Courant
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TZ wil inkomsten vergroten
en propaganda niet alleen op oosterburen richten

Tijdens de op vrijdag 3 oktober onder voorzitterschap van de bur-
gemeester, mr. H. M. van Fenema, gehouden vergadering van het al-
gemeen bestuur van de stichting „Touring Zandvoort" werd de heer
L. J. Breure gekozen tot lid van het dagelijks bestuur als opvolger van
de heer J. Koning.
De begroting voor het komende jaar werd op deze bijeenkomst vast-
gesteld. Voor evenementen werd een bedrag van ƒ 5250 uitgetrokken en
voor folders en ander reclame-materiaal ƒ 6500,—.

De laatste hand wordt gelegd aan
een nieuw model folder van 1959 en
1960, verlucht met talrijke foto's in

. kleurendruk. -
Uitvoerig werd gesproken over

de mogelijkheid om de inkomsten te
vergroten; binnenkort zal een actie
worden ingezet voor de werving
van begunstigers. De exploitatiebe-
groting van het circuit wijst een
totaalbedrag aan van ƒ 128.524,22
met een door de gemeente te dek-
ken nadelig exploitatiesaldo van
ƒ 75.429,22 (Voor de gemeente staat
hier tegenover de ontvangst van
vermakelijkheidsbelasting voor wed-
strijden op het circuit. De gemeen-
telijke "sportvelden („Zandvoort-
meeuwen" en" „Duintjesveld" léve-
ren een verlies op van ƒ 32.289,49).

Breedvoerig werd gesproken over
allerlei onderwerpen, het toerisme
betreffende. Aandacht werd ge-
vraagd voor de noodzaak, de propa-
g'anda in het buitenland voor de
badplaats ook op andere landen dan
Duitsland te blijven richten. Ge-
klaagd werd over de beunhazerij
bij het verstrekken van logies en
pension, soms tot exorbitant hoge
prijzen'. De voorzitter deelde mede,
dat enkele klachten bij het bestuur
waren binnengekomen; deze wor-
den ernstig onderzocht. Het bestuur
staan geen machtsmiddelen ten
dienste om tegen deze elementen
— die de naam van Zandvoort
schaden — op te treden.

Het is -echter wel-"gebeurd, dat
een bedrijf uit de reclamefolder
werd geweerd op grond van ge-

Agenda

van de openbare vergadering
van de gemeenteraad op dins-
dag 7 oktober te 20 uur.

1. Notulen.
2. Ingekomen stukken.
3- Voortzetting van de behande-

ling van het in de .vergadering
van 2 september j.l.' aangehou-
den voorstel van de heer Linde-
man c.s. tot benoeming van een
derde wethouder.

4. Voorstel tot instelling van een
commissie van bijstand voor al-
gemene 'zaken en — eventueel
— -benoeming van de leden de-
zer commissie.

5. Voorstel tot benoeming van een
vijfde lid van de commissie van
bijstand voor de bedrijven, ver-
keerszakèn en strandexploitatie.

6. Voorstel tot benoeming van vijf
• leden en vijf plaatsvervangende

leden van de commissie van ad-
vies, bedoeld in artikel 8 van de
Woonruimtewet.

7. Voorstel tot het garanderen van
de betaling van rente en aflos-
sing van een tweede geldlening,
aan te gaan door de „Stichting
gemeenschapshuis Zandvoort"

8. Verstrekken'voorschot op de ge-
meentelijke vergoeding van de
kosten van instandhouding en
van dié van het vakonderwijs
ten behoeve van de Christelijke
ulo-school over 1958.

9. Voorlopige vaststelling van de
bedragen, bedoeld in artikel 55
van de lager-onderwijswet.

10. Alsvoren van de bedragen, be-
doeld in art. 47, Ie lid van de
kleuteronderwijswet.

11. Voorstel tot' verbetering van de
Bentveldweg.

12. Voorstel tot intrekking van
raadsbesluiten, betreffende ver-
koop van grond.

13. Voorstel tot het aangaan van
een geldlening, groot ƒ 27.000.

14. Voorstel tot het verlenen van
een krediet ten behoeve van de
bouw van een overkapping van
de tribune op het voetbalterrein.

15. Voorstel tot het aangaan van
een overeenkomst met de heer J.
Termes
grond.

inzake ruiling " van

16. Voorstel tot uitvoering van het
grondwerk voor de uitbreiding
van de algemene begraafplaats

17. Voorstel tot wijziging van de
gemeentelijke bouwverordening.

18. Voorstel tot aanschaffing van
| hockeymateriaal ten behoeve
• van de Wim Gertenbachschool.
19. Benoeming van een hoofd van

-de Karel Doormanschool.
20. Rondvraag.

rechtvaardigd gebleken klachten.
„Touring Zandvoort" zal zich in

de komende maanden/bezig houden
met- het onderzoeken van de moge-
lijkheden om in het zomerseizoen
bij ongunstig weer meer vertier aan
de kinderen van de badgasten te
verschaffen.

Avond van dierenvrienden
De Vereniging voor het welzijn der
dieren organiseert op donderdag 9
oktober in het Patronaatsgebouw
een amusementsavond waaraan o.a.
medewerken The Rhythm Yellows
met „modern songs", Jack van Heu-
men, Napolitaanse liederen, God-
fried Bomans, conferencier en Rien
Demortié, accordeon.

Wandeltocht in de herfst '
De Haarlemse wandelsportvereni-
ging „Jan Passtoors" organiseert
op zaterdag 11 en zondag 12 okto-
ber a.s. haar wandeltocht „Mooi
Kennemerland" over afstanden van
10, 15, 20, 25 km.

De start is vanuit het Mendel-
College An. Haarlem-Noord; za,ter-
dag tussen 13.30 en 15 uur, zondag
tussen 10 en 12.30 uur. Alle ge-
wenste inlichtingen verstrekt het
secretariaat: mevr. C. M. van Oor-
schot-Bakker, Gen. Spoorlaan 33,
Aerdenhout, tel. 27436.

Gelijk spel op hobbelig veld
JSV-Zandvoortmeeuwen 2-2

In een uitwedstrijd tegen JSV uit Jutphaas heeft Zandvoortmeeuwen
j.l. zondag hard van zich moeten afslaan om een gelijk spel te behalen.
Een vrijwel zekere overwinning ging door een aanvechtbare beslissing
van de scheidsrechter helaas in rook op.

Op een klein en hobbelig veld kost-
te het Zandvoortmeeuwen in het be-
gin grote moeite zich tegen de for-
se aanvallen van JSV te verdedi-
gen. Het was echter een volkomen
verrassing toen in de vierde minuut
doelverdediger Ter Wolbeek met bal
en al achterover in zijn doel rolde
na een _hard schot van midvoor
Varwijck. 1-0.

Vier minuten later paste de
scheidsrechter voor Zandvoortmeeu-
wen de voordeelregel toe en floot
niet voor een handsbal van een
JSV-achterspeler. Castien bracht de
bal hoog voor het doel en via het
hoofd van Jan Visser kwamen de
partijen op gelijke voet te staan.
1-1

Zandvoort was gedurende het
volgende kwartier sterker. De uit-
vallen van JSV waren echter niet
van gevaar ontbloot en langzaam
maar zeker verdween het overwicht
van Zandvoortmeeuwen volkomen
Het spelpeil daalde steeds meer en
ook de stemming werd er niet be-

ter op..
Een fout in de JSV-achterhoede

— b.eide verdedigers liepen elkaar
in de weg — had tot gevolg dat Jan
Visser met een keihard schot Zand-
voortmeeuwen de leiding gaf. 1-2.

In de tweede helft was er van
behoorlijk
meer. De

voetbal geen sprake
verstandhouding was

eveneens onbevredigend. De leiding
greep onvoldoende in, vooral nadat
Zandvoortmeeuwen energiek de lei-
ding nam nadat een doelpunt was
geannuleerd wegens buitenspel. JSV
probeerde - van alles om -de. .gelijk-,
maker te scoren, doch stuitte op
een uitstekend verdedigende achter-
hoede.

Vijf minuten vóór het einde werd
Ter Wolbeek door twee man in het
doel omvergelopen en bleef gewond
liggen. De scheidsrechter consta-
teerde echter een „foutloze" aanval
en gaf een doelpunt. 2-2.

Zandvoortmeeuwen protesteerde;
de scheidsrechter bleek echter on-
vermurwbaar. J. G. B.

Dames en heren vergaderen hedenavond

RUIMTE TOT 1964
Plan tot uitbreiding begraafplaats in de raad

Bij raadsbesluit van 24 februari '53
werd een krediet van ƒ 6500 be-
schikbaar gesteld voor het gereed-
•maken van de plannen voor de uit-
breiding van de begraafplaats, het
maken van een nieuwe toegangs-
weg en het bouwen van een aula.

Het ontwerp voor de uitbreiding
van de begraafplaats, van de hand
van de heer J. J. Haspels, is inmid-
dels gereed gekomen. •

Dit ontwerp voorziet in een ver-
groting van de totale oppervlakte
van de begraafplaats met 27.000 m2
waardoor deze wordt gebracht op
46.000 m2.

De dienst van p.w. heeft een be-
groting opgesteld voor het verrich-
ten van het nodige grondwerk (op-
hogen en egaliseren) voor deze uit-
breiding. De kosten daarvan worden
geraamd pp ƒ 122.000 bij uitvoering
als vrij werk door een aannemer.

Daarnaast is contact opgenomen
met de Dienst voor Aanvullende Ci-
vieltechnische Werken (D.A.C. W.)
voor de uitvoering van dit werk als
werkverruimingsobject. In dat geval
wordt het werk geheel in handwerk
verricht en komen de loonkosten
voor een subsidie van het rijk in
aanmerking, welke subsidie waar-
schijnlijk ""100% zal bedragen. Hoe-
wel nog geen definitieve toezeggin-
gen werden verkregen is de kans
groot, dat het werk inderdaad in
DACW-verband uitgevoerd zal
kunnen worden.

Daartoe is door de N.V. „Gront-
mij", die in dat geval met de uit-
voering wordt belast, eveneens een
een begroting opgesteld. De N..V
„Grontmij" raamt de kosten — bij
uitvoering in handwerk — op
ƒ 224.256,88. Dit bedrag bestaat uit
ƒ 169.666,88 wegens loonkosten, wel-
Ite voor -rekening van het rijk ko-
men en uit ƒ 54.590 wegens bijko-
inende kosten, welke voor rekening
van de gemeente komen. Deze be-
groting is ter goedkeuring aan de
DACW ingezonden.

Bij uitvoering in DACW-verband
zal het werk waarschijnlijk over 2
winters worden verdeeld. Indien
echter deze winter zal blijken, dat
het werk niet als werkverruimings-
object zal worden uitgevoerd, dan
stellen b. en w. zich voor het werk

f

&e.g.in.i>ie,ti we.
De zomer is echt voorbij!

Laten we elkaar goed begrijpen, speelt dat men van hem zegt: de
vrienden: de zomer is uit. Punt, uit. rollen zijn hem op het lijf geschre-

Wie zich nog vastklampt aan een ven! Zeker, een hoogst merkwaar-
seizoen, dat in feite al lang voorbij dige uitdrukking, want dikwijls kan
is, gaat niet met z'n tijd mee. Heus, je helemaal niet lezen wat er op
verenigingsbesturen, ontwaakt uit dat lijf geschreven staat. Er zal
uw zomerslaap,- U moet nou weer weer een bende herrie komen over
eens de handen uit de mouwen ste- de verdeling der plaatsen en men
ken! Neemt een voorbeeld aan de blijft smachtend uitzien naar de
kindertjes, die al ruim een maand auteur, die stukken schrijft, waar-
de zegeningen van het onderwijs bij de gehele- club en bloc op de
ondergaan, neemt een voorbeeld aan planken kan staan, voorzitter, se-
de dames en de heren, die van- cretaris en penningmeester incluis!
avond in de raadzaal zwoegend en (Dan pas krijgen we ook een nieu-
pratend en peinzend een agenda van we theaterzaal, hoor!)
20 punten gaan behandelen. Waar straks zuUen de andere vereni-
blijven jullie, nou? gingen „op kultureel gebied", zoals„ ,Ik denk met weemoed weliswaar dat heet weer -n touw komen. Men
aan de verzengende zomerzon, maar zal z en muziek beOefenen en
ik realiseer me dat aan alles een hefc volk getuigenis afleggen van
einde komt. We kunnen nu eenmaal de vorderjngen> die gemaakt zijn
niet alles hebben: zomer en kuituur. tijdens serieuze repetitie-avonden....
Waarmee ik niet wil zeggen dat m Men zal lezingen en filmavonden or-
de zomer niet aan kuituur gedaan gamserea en er zaj ook weer een
wordt. U begrijpt me wel, hoop ik.
D.e zomerse koeltoer is heel iets
anders dan de winterse. In de win-
ter kan je nog wel spreken van

„Oud-Zandvoort"-avond komen, jon-
gens en meisjes zullen turnen en
padvindsters en boy scouts gaan
weer kampvuren imiteren op het to-
neel.

Heel dat gezellige en opwindende
winterse leven van Zandvoort zal
weer losbreken in klaterende stro-
men van originaliteit en geestigheid.
Nieuwe gemeentenaren zullen ont-
vangen worden door het gemeente-
bestuur, waarbij de burgemeester
zal pleiten voor een kaarsrechte
boulevard van Den Helder tot Gi-
braltar. Excursies zullen worden
georganiseerd naar alle mogelijke
en onmogelijke bedrijven en indu-
strieën en de Vrouwen Contact-
commissie zal heerlijke recepten
laten klaarmaken voor hen, die niet
buiten lekker eten kunnen. Natuur-
lijk dames, U mag er weer van
proeven. De ene week krijgt U te
horen hoe U de cake luchtig kan
maken en de week daarop vertelt
men U hoe U hebt te handelen als
uw dochter van veertien lippenstift
gebruikt en trouwplannen heeft.

Maar wanneer beginnen jul-
lie nou? Kom op, lieden, de tijd
dringt!

BARTJE.

geval zijn we bereid
kuituur!

In ieder
weer naar de zalen te komen om
ons te laten opvoeden en te laten
voorlichten. Toneelverenigingen zul-
len ons weer tot ontroering, verbijs-
tering en misschien ook wel wan-
hoop brengen. Maar we zullen ook
weer gieren, lachen en brullen om
de malle opmerkingen van toneel-
spelers en -speelsters in de kluchten
en blijspelen, die worden opgevoerd.
De dames en heren van' onze ama-
teurtoneelverenigingen zitten nu
misschien weer gebogen boven hun
tekstboekjes en ze zullen beurte-
lings de regisseur en de schrijver
van het stuk verafschuwen, bewon-
deren en wantrouwen. Waar blijft
.de glansrol, die verleden seizoen
aan mevrouw X is beloofd en zal
mijnheer Y wel helemaal aan z'n
trekken„komen ?

De regisseur moet namelijk we-
ten dat deze mijnheer zo goed ^"Wanneer begint het winterleven...

in het volgende voorjaar als „vrij
werk" aan te besteden.

Het lijkt 't college namelijk niet
verantwoord het grondwerk langer
uit te stellen. De huidige begraaf-
plaats biedt nog slechts tot 1964
ruimte en het is gewenst, dat de op
de nieuwe uitbreiding aan te bren-
gen beplanting — waarvoor nog een
afzonderlijk krediet zal worden ge-
vraagd — vóór de ingebruikneming
enigermate is volgroeid.

Het is derhalve mogelijk, dat een
krediet van ƒ 122.000 benodigd zal
zijn. Bij uitvoering in DACW-ver-
band zal daarvan dan een bedrag
van ongeveer ƒ 67.000 ongebruikt
blijven. *

B. en w. vragen de raad hiertoe
te besluiten.

Lening aangeboden
Het college deelt de raad mee, dat
van de n.v. Bank voor Nederlandse
Gemeenten te 's-Gravenhage op-
nieuw een aanbieding is ontvangen
voor de verstrekking van een vaste
geldlening, groot ƒ 27.000, welke
per 20 September 1958 kan worden
aangegaan.

De looptijd van deze lening be-
draagt ca. 12V« jaar, de koers 100%
en de rente 43A% per jaar.

De aflossing dient in één bedrag
plaats te vinden en wel op 2 janu-
ari 1971. Vervroegde aflossing is
niet toegestaan.
Het leningsbedrag kan uitsluitend
worden aangewend voor de vaste
financiering van reeds voltooide of
nog in uitvoering zijnde werken.

B. en w. stellen voor de lening te
aanvaarden.

Tribune krijgt paraplu
In de vergadering van 20 dec. 1955
besloten de vroeden tot de bouw
van een overkapping van de tribu-
ne op het sportterrein, dat bij de
voetbalvereniging Zandvoortmeeu-
wen in gebruik is, en stelde een
krediet van ƒ 12.100 voor dit doel
beschikbaar.

Nadat dit krediet bij besluit van
G.S. was goedgekeurd, is de uitvoe-
ring van dit plan gestagneerd door
de maatregelen verband houdende
met de bestedingsbeperking en als
gevolg van de kapitaalschaarste.

Aangezien verleende kredieten
niet meer mogen worden overge-
schreven naar een volgende dienst
is ook dit krediet niet meer be-
schikbaar.

B. en w. zouden thans de uitvoe-
ring ter hand willen nemen en stel-
len de raadsleden voor onder de ge-
noemde voorwaarden eenzelfde kre-
diet te voteren.

Benoeming onderwijzer
Ter voorziening in de vacature van
onderwijzer in vaste dienst aan de
dr. Albert Plesmanschool, ontstaan
door het overlijden van de heer C.
Briejer, doen b. en w. aan de raad
een voordracht toekomen door hen
opgemaakt na overleg met de in-
specteur van het lager onderwijs in
de inspectie Haarlem:
1. de heer D. van Elk, onderwijzer

te Zaandam;
2. de heer H. Sinkeler, onderwijzer

te Leeuwarden;
3. de heer R. Stevens, onderwijzer

te Emmen.

Buislampen voor Bentveld
In het kader van algehele vernieu-
wing en verbetering van de straat-
verlichting in deze gemeente zal
binnenkort ook de bestaande gloei-
lampverlichting in het oude gedeel-
ite van Bentveld worden vervan-
gen door een fluorescentieverlich-
ting met z.g. buislampen.

Ook de Kennemerweg zal van
een dergelijke verlichting worden
voorzien.

Opvoedend hockey
Bij het onderwijs in het vak licha-
melijke oefening aan de Wim Ger-
tenbachschool, wordt geen onder-
richt gegeven in de beoefening van
het hockeyspel.
Aangezien het personeel dezer ulo-
school genoemde tak van sport van
grote opvoedende waarde acht voor
de schooljeugd, heeft het hoofd der
school verzocht een extra-krediet
van hoogstens ƒ 766 beschikbaar te
willen stellen teneinde de nodige
aanschaffingen ten behoeve van dit
spel te kunnen doen.

Na het goedkeurend advies van
de commissie van bijstand voor de
financiën en het onderwijs stellen
b. en w. de raad voor ten behoeve
dan dit doel een extra-krediet van
ƒ 766 beschikbaar te stellen. '



HUISH. HULP AANGEB. 2 d. p.w
Br. nr. 7701 bur. Zandv. Courant.

DAGMEISJE gevr. Heemstede 9-5
uur. Hoog loon. Melden nam. 7 uui
Telefoon 02500-35568.

Mevr. v. Oostendorp vraagt flink
HULP i.d. HUISH. Frans Zwaan
straat 72.

FLINKE JONGEN gevr. voor be
zorging (16 jaar). Kerkman &.
Loos, Haltestraat 16.

THUISWERK gevr. plus
ZITTEN. Telefoon 2926.

BABY

Te huur gevr. GARAGE omtr. Oos
terparkstraat. Telefoon 3660.

TE KOOP: l pr z.g.a.n. voetbalsch
m. 39 en l pr rolschaatsen Hudora
Te bevr. na 6 uur Vinkenstraat 17

Te koop: JONGENSRIJWIEL.
Dr. C. A. Gerkestraat 105.

TE KOOP: 2 pers. opklapbed me
omb. (laden-H boekenkast je in omb/
en bedstel. Tezamen ƒ 100.
Te bevr. Kerkstraat 35.

Gevr. FLINK MEISJE v.d.e.n., nie
ben. 20 jr, dat zelfst. de huish. voor
2 pei-s. kan beheren; ƒ 135 p.m. Br
nr. 7702 bur. Zandv. Courant.

OPL. MIDDENSTANDSDIPL.,
PRAKTIJKDIPL., BOEKH.-WIS
KUNDE enz. d.m.v. kl. dag- en av
clubs. v.d. Ond. Ver. L. Coster, Flo
rapl 19, Haarlem, o.l.v. J. v. Raven
swaay, Ier. M.O. Vraagt lijst gesl.

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen. Tot
1.30 uur geopend. Zee-
straat 62, tel. 2263.

Wasmachines
Centrifuges
Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Donderdag 9 oktober, 8.15 u.
CILLI WANG

De wereldvermaarde mimische
kunstenares

Vrijdag 10 oktober, 8 uur
De Nederlandse Comedie

,,'n TIK VAN DE ZON"
Za. 11 en Zo. 12 oktober, 8 u.

Toneelgroep „Theater"

„ORPHEUS DAALT AF"
Pr. f 1,25 tot ƒ 5 (a.i.)~Cou-
pons geldig. Plaatsbespr. op
speeld. en 2 d. erv. Tel. na 12 u.

GROENTEN
Andijvie per pond 8
Kropsla per stuk 10
Uien Ie soort 3 pond 25
Bloemkool grote per stuk 39
Sperciebonen per pond 25
Worteltjes 2 pond 25
Lof per pond 58
Rode kool 3 pond 25
Savoye kool 3 pond 25
Groene kool per pond 10
Gekookte bietjes 2 pond 25
Zuurkool 2 pond 35

FRUIT
Stoofperen 3 pond 25
Moesappelen 3 pond 25
Handappelen 3 pond 50
Cox d'Orange extra 3 pond 85
James Greeve 3 pond 55
Handperen 2 pond 38
Bon Louis vol sap 2 pond 38

AARDAPPELEN
10 kg 1,35
Zeeuwse Bintjes 10 kg 1,55
Zeeuwse Eigenheimers
10 kg 1,65
Zandaardappelen 10 kg 1,95

BLIKGROENTEN
l literblik speciebonen 69
l literblik snijbonen - 78
l literblik doperwten fijn 98
Bij aankoop van aardappelen,
groenten en fruit een groot
tablet chocolade voor 39 et.

Dagelijks verse champignons

Amsterdamse
Groentecentrale

Jan Filmer
TOLWEG 16 - TELEF. 3195

Abonneert U op de
Zandvoortse Courant

*Administratie:
Achterweg l, telefoon '2135

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2263, Informatiebureau Vreemdelin-
genverkeer, Kiosk Baadhuisplein.

2000 Brandmelding
3043, 3044 PoUtie

3100 Folitie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gemeente Secretarie
2069 Begrafenis- en crematie-onder-

neming J. de Koode, Kerkstr.la
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

334G Hoboplex, Stationsplein 13-15,
Hout, board, U'iplex

2135 Zandvoortse Courant, Gcrten-
•bachs Drukkery, Achterweg 1.

Jeugddienst was zondag
Niet hedenavond, zoals in de adver-
tentie van j.l. vrijdag was vermeld,
maar op zondag 5 oktober werd
een speciale Jeugddienst in de Her-
vormde Kerk gehouden met een
gramofoonplatenconcert van negro-
spirituals en gospelsongs.

Nieuwe KJC
K.J.C. „De Kroon" is de roepnaam
van een nieuwe vereniging die eind
vorige maand werd opgericht. De
speelavond van de club vindt plaats
op maandagavond in café „De
Kroon", Stationsstraat.

Het secretariaat is gevestigd Zee-
straat 26-1.

De eerste resultaten van de onder
de leden gespeelde wedstrijden lui-
den: 1. C. A. de Muinck, 9581; 2. G.
de Zeeuw, 9516; 3. G. A. Koper,
9425; 4. H. Heseman 9367.

Zandvoortse Korfbalclub
Opnieuw moest het eerste twaalftal
met een nederlaag genoegen nemen.
Thans werd in Beverwijk met 3-2
van Watervliet verloren.

Het adspirantentwaalftal werd
door Haarlem c met 7-0 verslagen.

„Zandvoortmeeuwen"
Uitslagen zaterdag 4 oktober:

SNL-Zandvoortm. 0-3
Zandv.m. 2-SMS 2 4-3
WSV 2-Zandv.m. 3 8-0
Zandv.m. adsp. a-SIZO a 3-1
Halfweg a-Zandv.m. b 2-0
Kennm.land adsp. b-Zv.m. c 0-2
Haarlem adsp. e-Zandv.m. d 0-3
Zandv.m. adsp. e-ETO b Eto n.o.
RCH adsp. j-Zandv.m. f 2-5
Bl'daal adsp. d-Zandv.m. g 1-7
Ripperda adsp. b-Zandv.m. h 6-1

Uitslagen zondag 5 oktober:
JSV-Zandv.m. 2-2
Zandv.m. 2-Roda '23 3-6
Zandvm. 3-Haarlem 6 13-0
Zandv.m. 4-HPC 6 1-2
Zandv.m. 5-Vogelenzang 2 3-4
Zandv.m. 6-NAS 3 2-2
Zandv.m. 7-BSM 4 3-1
Alliance jun. a-Zandv.m. a 5-2
Zandv.m. jun. c-Bl'daal b 7-4

KJ.C. „Noord"
„Noord" is verleden week met het
winterseizoen gestart. De eerste re-
sultaten van de competitie luiden
als volgt:
1. Jb. Paap met 6003 punten.
2. Mevr. Hoogendijk met 5597 pt.
3. H. Koning met 5581 punten.

Daar kunt u heen
Monopole

Dinsdag f oktober, 20 u.: film „Pal
Joey, de nachtclub-artist".

Woensdag, 8 okt., 20 uur: idem.
Donderdag 9 oktober, W uur: Tel

tot 5 en sterf.
*

Donderdag 9 oktober, 8 uur, Patro-
naatsgebouw: Cabaret-avond van
de Ver. v. h. Welzijn der dieren,
afd. Zandvoort.

*
Commissie v. huish. en geainsvoorl.
Dinsdag 7 oktober, 80 uur, Zomer-

ïust: demonstraties over „De toe-
passing van kleuren in ons huis".

Maandag 13, 20, 27 oktober en S
nov., 20 u., Gem. Gasbedrijf, Tol-
we'g 10: cursus bloemenschikken.

Woensdag 8 okt., 80 uur, Gem. Gas-
bedrijf: woensdagavond naaicur-
sus.

Hotel Bouwes
Gedurende het weekend: Cor Halle-

kwintet.
Zondags matinee.

In de aangegeven woningen
mag de huisvrouw

gratis De Gruyter's koffie schenken.
Als zij zich bekend maakt aan De Gruyter,
Postbus 276, 's-Hertogenbosch, krijgt zij

gratis een kilo Goudmerkkoffie.

/

tien tegest
B^B

Wie eenmaal De Gruyter's koffie heeft
geproefd, zal zich daarover niet verbazen.
Want waar het op aan komt is versheid.
En wat U bij De Gruyter vindt is versheid;
koffie uit eigen branderij, krakend vers
afgewogen uit aromabeschermende silo's.
En bovendien 20 voordelig door 10°/o
korting!

De Gruyter's winkel te Delfzijl

PCiRlï
to« en met 14 okt. 1958

Bij elke aankoop van f. 5,- De Gruyter-artikelen

een pak vermicelli
voor halve prijs

n pakje edelbouillonpoeder
voor 15 cent

een blikje champignons
10 cent goedkoper

VOORDEEL

VOORDEEL

DE KOFFIE. EN
8100S
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Redactie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs :
12 et per mm-hoogte

NDYOORTSE C
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

De dames en heren namen.

Geen blad voor de mond
Veel praten over onbelangrijke zaken

Het zelfbeheersing kwekende oud-vaderlands gezegde „Spreken is zil-
ver en zwijgen is goud", werd dinsdag j.l. zeker niet in toepassing
gebracht door de dames en de heren van de gemeenteraad, die in vol-
tallige zitting bijeenkwam onder voorzitterschap van burgemeester
H. M. van Penema.

Ofschoon de agenda (20 punten)
•er nogal indrukwekkend uitzag, had
men o,i. de tijd, die men er nu voor
nam, met tenminste de helft kun-
nen bekorten. Tot bijna kwart voor
twaalf duurde dit uitputtende ge-
vecht om de spreek-supprematie, het
in herhalingen treden en het einde-
loos geredekavel over onbelangrijke
onderwerpen. Een en ander tot
zichtbaar ongenoegen van pers- en
publieke tribune.

De belangstelling voor deze raads-
zitting in de nieuwe samenstelling
was redelijk groot, maar uur na uur
zag men hier en daar min of meer
„uitgeknepen burgers" de tribune
verlaten, zodat de veronderstelling
gewettigd lijkt dat zij het blijk van
burgerzin, waarmede zij (hoopvol)
de avond aanvingen, niet langer
konden honoreren tegenover zoveel
gepraat van hun vertegenwoordigers
in de raadszetels. De zo zeer ge-
wenste belangstelling moet toch er-
gens een minimum_ aan motief heb-
ben.

Onmiddellijk na de opening vroeg
mevr. STEMLER-TJADEN het
woord en zij uitte haar ontstemming
over de wijze, waaróp zij aan het
einde van de vorige vergadering
„naast de rondvraag werd geran-
geerd" door de voorzitter, die de
bijeenkomst met een snelle hamer-
slag beëindigde. Zij maakte bezwaar
tegen de redaktie van de notulen',
waarin te lezen stond dat .„van de
rondvraag geen • gebruik" werd " ge-
maakt". Zij zou hiervoor in de
plaats willen zetten: „Er kon van
de rondvraag geen gebruik worden
gemaakt!"

VOORZITTER glimlachte dit pro-
test weg en zei dat mevrouw mis-
schien haar vinger wat laat had op-
gestoken! Voor het overige was hij
van mening dat Zandvoort een
beetje aan de rondvraag ontgroeid
was. Vragen, die tijdens de rond-
vraag (een kinderachtige instelling
voor een plaats met het niveau van
Zandvoort! zei mr. van Fenema)
worden gesteld, betreffen meestal
niet al te belangrijke onderwerpen.
Vragen van belang kunnen beter
schriftelijk worden gesteld, zodat
een goed voorbereid antwoord ver-
wacht kan worden.

Ingekomen stukken
1. Verslag van de controle van kas

en boeken van de gemeente-ont-
• vanger over het 3e kwartaal '58.
2. Verslag van de kasopneming en

de controle van de administratie
van het gas-, water- en badbe-
drijf alsvoren.

3/4. Verslagen van de controle van
de administratie van de dienst
van publieke werken, het woning-
en het grondbedrijf en de dienst
voor sociale zaken alsvoren.

Alle voor kennisgeving aangenomen.

Geen derde wethouder
Vervolgens kwam aan de orde de
voortzetting van de behandeling van
het in de vorige vergadering aange-
houden voorstel-Lindeman tot be-
noeming van een derde wethouder.

De heer LINDEMAN releveerde
zijn argumenten, die hij in de ver-
gadering van 2 september j.l. naar
voren had gebracht, waarop de

Heer BREURE een enorme tirade
afstak, waarin hij o.m. zei dat de
fractie van de WD niet principieel
afwijzend stond tegenover de be-
noeming van een derde wethouder,
maar de noodzaak blijkt niet vol-
doende op dit ogenblik. De vergoe-
ding, welke thans aan twee wethou-
ders wordt gegeven, zou dan ook
uitgesmeerd moeten worden over
drie, want spr. was er wel tegen
wanneer een ev. benoeming van een
derde wethouder de gemeente op
een verhoging van de hieraan ver-
bonden kosten zou komen te staan.
Hij» noemde deze voorwaarde een
„conditie sine qua non". Hij vond
overigens dit voorstel, het komt van
de confessionele groeperingen in de
Raad, als „los zand aan elkaar han-
gen" en hij vergeleek het resultaat
van deze prot. chr.-r.k. combinatie
met een „sigaar -met een mooi dek-
blad, maar inferieure tabak bevat-
tend, waardoor de smaak niet al te
lekker was". Spr. was van mening

dat men bepaalde verliezen sportief
moest kunnen lijden. Hij bracht de
jongste verkiezingssuccesen van de
WD in herinnering en zei (in alle
ootmoed!) dat de stijgende lijn zich
zal voortzetten en dat de WD in
1962 van 4 op 8 raadszetels komt!
Als dit het geval zal zijn, zou de
WD alle wethouderszetels mogen
hebben! Met een sneer aan het
adres (overigens goedmoedig be-
doeld) van de fractie Alg. Zand-
voorts Belang, welker leden hij ,ver-
kapte VDD-ers' noemde(!) zei hij
dat er dan een zetel zal bezet wor-
den door het meest confessioneel
denkende lid van de WD!

WETH. KERKMAN zei dat zijn
fractie — na gehouden overleg —
geen aanleiding had gevonden haar
standpunt te wijzigen. Een derde
wethouder is hier niet noodzakelijk
en hij verwees naar de jongste ge-
meenteraadsverkiezingsuitlag, waar-
bij de PvdA en WD als sterkste
partijen uit de bus kwamen. Het is
volkomen normaal dat dus zij ook
de wethoudersplaatsen bezetten.

De heer W. VAN DER WERFF
meende dat de chr. groeperingen,
die bijna 30% stemmen behaalden,
toch wel recht hebben op een wét-
houder. Wat de los-zand-aantijging
van de heer Breure aangaat, was
spr. van oordeel dat een combinatie
PvdA-WD eerder als los zand aan
elkaar hangt!

De heer VAN. KUYK rwas. ook niet
overtuigd van de noodzaak van een
derde wethouder. De werkzaamhe-
den in het college zijn niet zodanig
toegenomen dat een dergelijke mu-
tatie in dit college gerechtvaardigd
zou zijn.

De heer KONING deelde de me-
ning van de heer Lindeman niet dat
de r.k. „er naast gezet" zouden zijn.
De noodzaak tot een derde wethou-
der is eenvoudig niet aanwezig. Hij
zei dat dit voorstel tegen beter we-
ten in tot stand was gekomen. Hij
protesteerde tegen de uitlating van
de heer Breure die de leden van
„AZB" verkapte WD'ers had ge-
noemd. (De heer Koning vergiste
zich echter en zei tot twee keer
toe „verkapte NSB'ersü).

De heer LINDEMAN zei tenslot-
te dat hij niet verrast was door het
resultaat van het gehouden fractie-
overleg. Hij wilde alleen nog maar
zeggen dat de tegenstanders van
zijn voorstel over de zakelijke mo-
tieven zijn heengestapt. „Ik meen

mij te herinneren", aldus spr., „dat
de heer Koning een andere mening
over 'n derde wethouder had en dat
is nog niet zo lang geleden!" Van
een voorstel te hebben ingediend
„tegen beter weten in", was geen
sprake. Ook de verkiezingsuitslag
wilde spr. niet in het geding bren-
gen bij zijn voorstel. Daar ging net
in 't geheel niet om.

Het voorstel werd tenslotte ver-
worpen met 4-11. Voor: de heren
Lindeman, Slegers, Gosen en W. van
der Werff.

f 49.000 voor een weg
De heer v.d. WERFF zeide dat de

heer Tates indertijd geen goedkeu-
i'mg kon hechten aan een voorge-
steld krediet van ƒ 10.500,— voor
betegeling van de trottoirs van de
Bentveldsweg. Hij (de hr Tates)
vond toen een bitumendek beter.
Met verbazing heeft spr. kennis ge-
nomen van dit voorstel, dat de ge-
meente op maar liefst ƒ 49.000,—
zal komen te staan als het wordt
aangenomen. Spr. houdt zich aan
de allereerste opzet: ƒ 10.000,- voor
de betegeling van de trottoirs. Dit
is te bar en te boos!

De hr SLEGERS had in de com-
missie v. Publ. Werken de sugges-
tie gegeven om de klinkers inplaats
van rechtop, plat te leggen, hetgeen
natuurlijk een bezuiniging zou zijn
geweest. Dit werd echter niet over-
genomen en nu wilde spr. graag
weten waar men dan de ƒ 1000,—
bezuiniging in had gevonden.

De heer GOSEN vond die duizend
gulden ook niet een flinke bezuini-
ging-

De heer KONING vond ƒ 49.000,-
ook veel geld. Maar hij merkte er
bij op dat er nu ook sprake is van
verbreding van de rijbaan en het
aanbrengen van vier schachtputten.

Weth. TATES zeide dat „in het
grijs verleden" het voorstel van
ƒ 1000,— ter tafel kwam en dat het
eerst nu tot uitvoering kon komen.
Er is indertijd (enkele weken gele-
den) een begin gemaakt met het
leggen van z.g. flagstones op de
trottoirs, maar dit systeem voldeed
niet bijzonder. Men kan nu eenmaal
aan een versleten trui geen nieuwe
mouwen breien, zei hij.
Thans is het geheel onder de loupe
genomen waarbij men tot de conclu-
sie kwam dat de rijbaan veel te
smal is. De heer Deutekom zeide al
dat dit zeker niet de goedkoopste
oplossing was, maar in het voorstel
tot betegeling van de voetpaden is
tevens opgenomen een verbetering
van de verlichting ter plaatse. De
ƒ 1000,- bezuiniging is gevonden in
het afkomend materiaal. (Oude
stenen.)

De heer v.d. WERFF zeide de hr
Deutekom langer te kennen dan
vandaag. Natuurlijk is deze met een
duurder plan gekomen toen men
hem te kennen gaf dat het goedko-
pere (ƒ 10.500,-) te simpel van op-
zet was. Maar spr. achtte de dienst
van Publieke Werken in staat voor
ƒ 10.500,— een behoorlijke verbete-
ring van de voetpaden tot stand te
brengen. ,

Weth. KERKMAN zeide dat hij
van flagstones niets moest hebben.
Nu de zaak toch in z'n geheel wordt
bekeken, heeft men tegelijk de ver-
lichting en de schachtputten in het
voorstel opgenomen.
Het voorstel-v/d Werff kreeg geen
steun, zodat het niet in stemming
kon worden gebracht.

Het voorstel van B. en W. werd
met 14-1 aangenomen. (Tegen: de
hr. v.d. Werff).

De heer GOSEN vroeg of met een
en ander nog overleg met Bloemen-
daal zal plaatsvinden voor wat be-
treft de aansluitingen.

VOORZITTER zegde dit overleg
toe. (Vervolg pag. Z)

Wat
...... was dat de maidenspeech van
het nieuwe raadslid, mevr. Stemler-
Tjaden, bestond uit een aanval op
de vergaderingstaktiek van de voor-
sitter ivat betreft Het leiden van de
rondvraag. B.

Muziek, praatje en zang
voor het welzijn van het dier

Gisterenavond gaf de afdeling Zandvoort van de Vereniging voor
het welzijn der dieren een bonte avond, welke gold als viering van
wereld-dierendag. Het programma dat de belangstellenden in het pa-
tipnaatsgebouw geboden werd, was van een opmerkelijk goed ge-
halte. De Stichting „d'Oprechte Amateur", afd. Amsterdam had
enkele van zijn ensembles afgevaardigd, die niet alleen de Stichting op
waardige wijze vertegenwoordigden maar tevens de leden van de Ver.
voor het welzijn der dieren en alle andere aanwezigen een uitstekende
avond bezorgd hebben.

Nadat de voorzitter van de afde-
ling, de heer J. Volder, een kort
openingswoord had gesproken, waar

RIT VAN HET ANTIEK
op circuit van Zandvoort

Het voor ons meest sympathieke
evenement op de racebaan van de
badplaats is de jaarlijks terugke-
rende traditierit van de Pionier-
Automobiel Club, kortweg ge-
noemd P.A.C.

Deze club stelt zich, naar Angel-
saksisch voorbeeld, ten doel auto's
met historische waarde voor 't na-
geslacht te behouden.

In een tijd van gestroomlijnde en
heupwiegende voertuigen met su-
per-sonische snelheden zijn deze
oude wagens die zich voortbewegen
als voetgangers een verademing.

Men kan zich dan ook nauwe-
lijks meer voorstellen dat deze
auto's, waarvan het koetswerk nog
sterk doet denken aan de opbouw
van ISe en 19e eeuwse rijtuigen,
eens de schrik van onze ouders en
grootouders zijn geweest.

Kranten en weekbladen uit begin
1900 hebben met afschuw over hun
verschijning op de weg geschreven
Felle spotprcnten hekelden de wa-
gens en hun bestuurders als ont-
aarde wezens die leven en welzijn
van mens en dier bedreigden.

Nu, vijftig jaar later, staan wij
vertederd te kijken naar de lijnen
van een Renault uit 1916 of bewon-
deren de auto van--Spijker die in
ons eigen land werd gesmeed.

A.s. zondag 12 oktober zullen zij
weer op de weg verschijnen, niet
langer als onheilspellende voorbo-

den van een nieuwe tijd die hen al
lang heeft afgedankt, maar als spe-
cimen van het technische en artis-
tieke vernuft van de wagenmaker
uit het begin van deze eeuw.
Wij beschouwen deze tocht dan ook
als een late hommage aan hun werk
De start van de antieke auto's vindt
plaats in Utrecht voor de Stads-
schouwburg aan het Lucas Bol-
werk, waar de eerste en oudste wa-
gen om 10 uur vertrekt, om de mi-
nuut gevolgd door een auto van
jongere datum (tot het bouwjaar
1930 worden auto's toegelaten).

De rit gaat dan vanaf Utrecht
naar Breukelen, Vreeland, Uithoorn,
Aalsmeer, Leimuiden en via Nieuw-
Vennep, Hillegom en Vogelenzang
naar Zandvoort.

In Vreeland wordt een koffie-
pauze gehouden; in Aalsmeer de
lunch genuttigd en in Zandvoort
(circuit) worden behendigheids-
proeven uitgevoerd, welke om on-
veer 15 uur zullen beginnen.

Deze behendigheidsproeven kun-
nen door het publiek vanaf de tri-
bune worden gevolgd. Er wordt een
internationaal gezelschap verwacht.
Uit Engeland komen verscheidene
wagens, uit België is een grote op-
komst van leden van de „Veteran
Car Club de Belgique" aangekon-
digd, en de „Allgemeine Schaufferl
Klub" uit Duitsland heeft ook reeds
met een aantal auto's ingeschreven.

in hij o.m. mededeelde dat de collec-
te op dierendag in Zandvoort bijna
ƒ 1000,— had opgebracht, gaf de
heer Kees Bruyn, artistiek en tech-
nisch leider van de afdeling „lichte
muze" van d'Oprechte Amateur een
overzicht van wat de aanwezigen
te wachten stond in de komende u-
ren. Dat was niet gering! Het pro-
gramma, dat geheel belangeloos
door de Stichting werd aangeboden,
voltrok zich in een vlot tempo en
het werd op uitermate beschaafde
wijze „aan elkaar gepraat" door de
heer Kees Bruyn, die bij elk der op-
tredende gezelschappen een korte
uiteenzetting gaf.

Wanneer men bedenkt dat er op
hec gebied van amateuristisch mu-
siceren nogal eens met de pet naar
wordt gegooid, mag dit optreden
zonder meer als een hoge uitzonde-
ring worden gekenschetst.

Het eerste programma-onderdeel
was voor rekening van „The rhythm
yellows", een viertal jonge mannen
— bas, drums, guitaar en piano —
die al direct voor een uitstekende
start zorgden. De jongelui in hun
gele vesten konden er wat van! Di-
rect hierna trad een jonge zanger
voor het voetlicht, Jack van Heu-
men, die aan het programma een
Napolitaanse sfeer gaf! Kees Bruyn
noemde hem de „Tino Rossi" in dit
gezelschap. Jack van Heumen zong,
op bijzonder knappe wijze begeleid
door Wim van Vollenhoven, (kla-
vier) enkele Italiaanse liedjes, waar-
in men het romantische, zuidelijke
temperament op de tong voelde
smelten! Goed werk, dat — ook
door de wijze van voordracht — met
kop en schouders uitstak boven dat,
wat in doorsnee op dit gebied wordt
geboden.

Toen was het de beurt aan Mien
Farjon, die rustig en beschaafd en-
kele stukjes voordroeg: van Clara
Lennart „de piano" en van Martie
Verdenius „De angst om oud te wor-

was de teleurgestelde ver-
wachting van pers en publiek be-
treffende de wijze loaarop dit nieu-
we gezelschap van vroeden de raads
discussies zou gaan voeren.
Tot veler leedwezen moest worden
geconstateerd dat kauwen en her-
kauwen edelachtbare bezigheden zijn
geworden.
En dat er niets nieuws onder de
zon is. W.

J.l. dinsdag, zo las ik, heeft burge-
mcester van Fenema gezegd, dat
Zandvoort de rondvraag ontgroeid
was.
Voor een plaats met het niveau als
de onze vond hij dit agendapunt een
kinderachtige instelling, niet in
overeenstemming met het niveau
van de gemeente.
Zandvoort heeft dus nu ook wat
zijn niveau betreft Groot-Bnttannié
voorbijgestreefd, waar iedere zitting
van het Lagerhuis wordt_ besloten
met het z.g. vragenuur. Tijdens dit
uur stellen de parlementsleden de
regering vragen die variëren van de
kwestie Cyprus tot de prijs van het
bier.
In zijn „Two cheers for democracy"
heeft de schrijver E. M. Forster dit
gebruik een van de pijlers der de-
mocratische conversatie genoemd en
de instandhouding ervan bepleit.
Voor de badplaats van allure is
deze instelling echter beneden peil,
te provinciaals, kortom overbodig.

Ook gelezen dat het raads-
lid Breure zijn partij voor de ge'
meenteraadsverkiezingen in 1968
het dubbele aantal zetels heeft voor-
speld.
Als dit het geval zal zijn, sou zijn
partij alle beschikbare wethouders-
zetels mogen bezetten.
Hij is echter ruim van hart en zal
dan een van de zetels laten innemen
door het meest confessionele lid van
zijn politieke groepering.
Het is overigens goedmoedig be-
doeld, staat in het verslag.
Gelukkig maar. p.

met voordrachten van Simon Car-
miggelt en Wma Born.

De 17-jarige jeugdkampioen-ac-
cordeon (1957 en '58) Rien Demoi-
té, gaf hierna enkele bewijzen van
zijn kunnen. Het meest genoten de
aanwezigen van zijn gedeeltelijke
uitvoering na de pauze van Toccata
in D mineur van J. S. Bach. Zonder
enige twijfel een begaafd accor-
deonist.

„The Sunshine quartet" (twee da-
mes, twee heren, waarvan een met
guitaar) zongen eigen arrangemen-
ten van bekende tophits. Vooral de
twee medleys, die zij uitvoerden, wa-
ren bijzonder goed.

Tenslotte waren daar nog Los
Buenos Amigos, 6 jonge mannen en
een meisje, die de zaal in vervoe-
ring brachten met hun Zuid-Ameri-
kaanse calypso's, combo's en rum-
ba's. Aan de costunienng had ook
dit ensemble veel aandacht besteed.
Voor de pauze traden zij op in rode
blouses, witte pantalons en zwarte
sjerpen, de jonge dame in vuurrode
japon, na de pauze kwamen zij op
het toneel in gele blouses, zwarte
pantalons en rode sjerpen, terwijl
het vrouwelijke lid van het ensem-
ble een smaakvolle gele japon droeg.

Ook dit zevental boekte een enorm
succes. En terecht. Een bijzondere
vermelding verdient de jongeman,
die met z'n sonore stem een apart
cachet aan dit optreden gaf.

De literaire noot werd door de
gast van de avond, de heer Godfried
Bomans, vervuld. Hij wilde ditmaal
eens wat over het dier in het alge-
meen en over honden en katten in
het bijzonder vertellen. Hij deed dit
op de hem eigen wijze, droog, lako-
niek en soms een beetje sarcastisch,
maar toch zo, dat niemand er boos
om behoefde te worden. En dat is
een hele verdienste!

Onder gul applaus van de opge-
togen toehoorders verzamelde de hr
Kees Bruyn aan het einde van de
avond zijn „pupillen" nog eens voor
de laatste maal in een „Taubleau de
la troupe" op 't toneel, waar zij wer-
den toegesproken door de heer J.
Volder, die hen tevens een aanden-
ken overhandigde.

De afdeling Zandvoort van de
Ver. voor het welzijn der dieren kan
terugzien op een stijlvolle en goed
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Eternitbuizen
drukken bouwkosten

Maar lassen met „moffenkit" zegt raadslid

De heer SLEGERS bracht het
college dank voor de medewerking,
die het had gegeven bij het tot
stand komen van het voorstel tot
wijziging van de bouwverordening.
Het was sprekers overtuiging dat
de bouwkosten kunnen gedrukt wor-
den bij gebruik van eternitbuizen
in plaats van ijzeren voor de afvoer
van rioleringen binnenshuis. Waar
het kan — aldus spreker — dient
men te zorgen voor goedkope en
goedkopere arbeiderswoningen. Dit
is een middel tot het drukken van
de bouwkosten. Spreker kondigde
aan dat hij wellicht later nog wel
eens gelegenheid zal hebben andere
(op bezuiniging gerichte) suggesties
te doen.

De heer GOSEN zeide dat dit een
bouwtechnische kwestie was, waar
diverse bouwkundigen mee bezig
zijn' geweest. Hij had zich echter
ook op de hoogte gesteld en hem
was medegedeeld, dat eternitbuizen
zeer goed voldoen, mits ze aan el-
kaar gelast worden met gebruik-
making van z.g. moffen-kit, in ie-
der geval niet met cement.

De heer VAN KUIJK vond het
spijtig dat het advies van een des-
kundige als de heer Deutekom toch
is, in de wind was geslagen. Hij
wilde ook weten wat de ervaringen
met eternitbuizen in deze en andere
gemeenten waren.

De heer KONING zei dat men in
Haarlem vol lof was over de toe-
passing van eternitbuizen.

De heer BREURE sprak als zijn
mening uit dat men dan toch ook
kon afgaan op het oordeel van de
heren Slegers en Koning, die beiden
in deze kwestie deskundigen waren!

Weth. TATES betoogde dat een
streven tot het drukken van de
bouwkosten lofwaardig moet wor-
den genoemd. In een langdurige uit-
eenzetting gaf hij te kennen dat er
geen enkel bezwaar was tegen het
gebruiken van eternitbuizen onder
de gegeven voorwaarden. Dit hield
in dat hij het niet eens was met de
zienswijze van de heer Deutekom.
Verlaging van bouwkosten moet te
allen tijde op verantwoorde wijze
toegepast worden.

Het desbetreffende voorstel (wij-
ziging van de bestaande bouwver-
ordening) werd tenslotte zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.

Uitbreiding Begraafplaats.

Een krediet van ƒ 122.000,- werd
beschikbaar gesteld voor de uitbrei-
ding van de algemene begraaf-
plaats.

De heer LINDEMAN had gaarne
een positiever geluid dan in het
raadsvoorstel ten aanzien . van de
rijksfinanciering naar voren komt,
beluisterd. Bepaalde toezeggingen,
zo zei spreker, zijn van rijkswege
nogal eens vaag en op niets uitge-
lopen.

De hr GOSEN had gaarne „zwart
op wit" gezien en als het rijk geen
zekerheid geven kan, dan zag spr.
liever dat dit werk nog even zou
worden uitgesteld.

Mevr. MOL-VAN BELLEN infor-
meerde naar de gang van zaken
met de door haar vaak ter sprake
gebrachte en gewenste aula.

De heer TATES betoogde dat de
begraafplaats over zes jaar vol zal
zijn. Het is noodzakelijk dat ten
spoedigste met de uitbreidingswerk-
zaamheden wordt begonnen, omdat
de aan te brengen beplanting tijd
nodig heeft om tot volle groei te
komen. Dat het Rijk geen (Jefinitie-
ve toezegging omtrent de subsidie-
ring kan geven, vloeit voort uit de
omstandigheid dat het niet vast-
staat of het werk in D.A.G.W.-ver-
band dan wel als vrij werk zal wor-
den uitgevoerd.

Voorstel tot instelling commissie
van bijstand voor algemeen zaken

De heer SLEGERS wilde aan de
wens tot uitgebreider contact van
burgemeester met raadsleden zoveel
mogelijk tegemoet komen en ver-
klaarde zich akkoord met dit voor-
stel.

De heer KONING was eenzelfde
mening toegedaan.

De heer VAN KUIJK was niet
overtuigd van de noodzaak en zei
dat het z.g. „senioren convent"
slecht sporadisch bijeen was geko-
men.
Spr. was benieuwd naar de aard
der onderwerpen, die door deze com-
missie zullen worden besproken. Hij
kon zich wel akkoord met het voor-
stel verklaren.

De heer BREURE: geen bezwaar.
VOORZITTER betoogde dat het

zijn bedoeling was om meer en beter
contact met de leden van de raad
over beleidszaken. Dat het senioren-
convent zo weinig bijeen was ge-
weest, kwam doordat voorzitter al-
tijd gemeend heeft iedere sfeer van
sensatie te moeten voorkomen. On-

willekeurig denkt men toch, wan-
neer 't seniorenconvent bijeen wordt
geroepen: Wat is er aan de hand?

Deze nieuwe commissie zal er toe
bijdragen dat de zaken in het colle-
ge zelf ook vlotter kunnen worden
afgewikkeld.

De leden verklaarden zich met al-
gemene stemmen voorstanders van
de commissie.

Hierna lichtte WETH. TATES
e.e.a. nog toe en zei dat hij een sug-
gestie had gedaan i.z. de samenstel-
ling van de commissie, aangezien
het de wens was van de burgemees-
ter dat hierin zoveel mogelijk leden
zitting nemen, die. niet in andere
commissies zitting hebben.
Conform de gegeven suggestie werd

de commissie als volgt samengesteld:
Mevr. Stemler-Tjaden en de heren
Lindeman, Oosen, Koning, Van
Kuyk en Paap.

*
Ged. Staten i v. Noordholland heb-

ben destijds 'goedkeuring' onthouden
aanbeen „ruil-transactie" tussen 'de
gemeente en de heer J. Termes al-
hier, waarbij enerzijds de heer Ter-
mes afstand zou doen van het erf-
pachtsrecht op een drietal percelen
grond, gelegen nabij de Lijster-
straat en anderzijds de gemeente
aan hem in eigendom zou afstaan
een stuk grond, gelegen achter de
woning van de heer Termes: Brede-
rodestraat nr. 65, terwijl de ge-
meente bovendien een toegift zou
betalen van ƒ 1700,—.

Ged. Staten hebben deze „tegen-
prestatie" buitensporig hoog geacht
en steldeen dat deze een bedrag van
ƒ 610,— niet te boven mocht gaan.

Om een einde aan deze kwestie
te maken en om de gemeente ter-
wille te zijn, heeft de heer Termes
zich bij deze eis neergelegd, of-
schoon hij van mening blijft dat
zijn vraagprijs redelijk was.

De Raad ging met het onderha-
vige yoorstel akkoord.

Leraar houdt niet van voetbal
Voetbalclub krijgt overdekte txibune

Bij het voorstel tot het beschik-
baar stellen van een krediet, groot
ƒ 766,- voor de aanschaffing van
hockeymateriaal ten behoeve van de
Wim Gertenbachschool, maakte de
heer BREURE bezwaar tegen deze
gemeentelijke vrijgevigheid, die hem
wel wat te ver ging. Op zo'n manier
kunnen we de kinderen wel fietsen
of bromfietsen geven! zei hij.

Mevr. MOL-VAN BELLEN was er
voor.'

De heer LINDEMAN zei dat het
materiaal eigendom van de school
blijft. ' '

De hr FETROVTTCH protesteer-
de tegen de formulering van de brief
van het schoolhoofd. De heer Koer-
selman .zou in deze brief openlijk
zijn afkeur hebben uitgesproken
voor de voetbalsport. Spr. achtte
iedere vorm van sport van opvoe-
dende waarde en niet uitsluitend de
hockeysport. , ,-

De heer BREURE wilde in • ieder
geval een bedrag van ƒ 250,- (voor
25 hockeysticks) geschrapt zien,
omdat deze sticks z.i. bes't door de
kinderen zelf kunnen worden aan-
geschaft.

Weth. TATES vond het evenzeer
jammer- dat de hr-JKoerselma'n zich
wat ontactisch had uitgedrukt. Hier-
in zag hij wel de achtergrond van
het verzet tegen dit voorstel.

Dé heer BREURE: „Waar gaan
we heen op zo'n manier?" .

VOORZITTER: „Het sop is de
kool niet waard!"

Het voorstel kwam er door met
14—1. (Tegen: de heer Breure).

Tribune van Zandvoortmeeuwen
wordt overdekt.

De heer PETROVITCH verzocht
gezien het zich uitbreidende le-

dental van Zandvoortmeeuwen -of
bij de uitvoering van de werkzaam-
heden rekening kon worden gehou-
den met een vergroting van de be-
staande tribune. Zoals de zaken er
momenteel voorstaan, zou de tribu-
ne alleen al door eigen leden kun-
nen worden „bezet".

De heer SLEGERS achtte de mo-
gelijkheid tot vergroting aanwezig.

Weth. KERKMAN deelde deze
mening, maar e.v. uitbreiding van
de tribune dient dan aan de voor-
zijde plaats te vinden, niet aan de
achterkant.

Het voorstel werd zonder hoofde-
lijke stemming aangenomen.

Een suppl. geldlening, ƒ 25.000, -,
voor de stichting van het „Gemesn-
schapshuis Zandvoort" werd gega-
randeerd. (In sept. 1957 verleende
de gemeente reeds een garantie
voor een lening van ƒ 150.000,-)•

Tot lid van de Comm. van bijstand
voor de bedrijven, verkeerszaken en
strandexploitatie werd gekozen ' de
heer C. Paap.

Tot hoofd aan de Karel Doorman-
school werd benoemd de heer H.
Kuys, thans hoofd van een school te
Vogelenzang.

De heer Kuys verwierf 8 stem-
men, terwijl onze plaatsgenoot de
heer H. E. Dees (nr. 3 van de voor-
dracht) 7 stemmen op zijn naam
genoteerd kreeg

Voordat de voorzitter het vol-
gende punt aan de orde stelde —
benoeming van een onderwijzer aan
de dr. Albert Plesmanschool — her-
dacht hij in een sympathiek woord
de in begin augustus j.l. overleden
heer C. Briejer. Zijn deelneming
ging uit naar <Je f zwaar beproefde
echtgenote van dé' overledene en
diens kinderen. Spreker zei dat
woorden ontbreken om de diepte
van het leed, dat over dit gezin is
gekomen, te peilen. Wijlen de heer
Briejer was nog maar kort in dienst
van de dr. Plesmanschool, maar in
die korte tijd had hij zich de sym-
pathie en waardering verworven
zowel van zijn leerlingen als van
zijn collega's. Op verzoek van spre-
ker werd door alle aanwezigen
staande enkele ogenblikken stilte
betracht.

In de vacature, ontstaan door het
overlijden van de heer Briejer, werd
benoemd de heer D. van Elk, onder-
wijzer te Zaandam.

*
De adviescommissie Woonruimtewet
1957 werd als volgt samengesteld:

De heer P. Korstenbroek, pl.v.:
de heer J. R. Oostenrijk;

De heer mr. J. van Galen, p.l.v.
de heer J. H. Hermarij;

De heer D. van Duijn, plv. de heer
A. Molenaar;

De heer J. F. Erdtsieck, pl.v. de
heer J. H. Steetskamp;

Mej. G. Bokma, pl.v. mevr.. K. v.
Dijk-Hameeteman..

De gewraakte rondvraag
waarvoor Zandvoort te groot is ...

De suggestie van de voorzitter, die
hij aan het begin van de raadsver-
gadering deed i.z. de rondvraag,
werkte onmiddellijk positief:
slechts twee leden meldden zich
voor deze rubriek!

De heer Gosen had met vreugde
geconstateerd dat „Bennoheim"
fraai geschilderd is. Nu rest de
tuin nog om op te knappen, want
deze is een wildernis! Werkje voor
de gemeentelijke plantsoenen-
dienst? vroeg hij.

VOORZITTER antwoordde dat hij
de kwestie van de tuin wtel eens
wilde bekijken.

De heer GOSEN vroeg vervol-
gens of de onlangs ingediende tae-
groting 1959. van Touring Zandvoort
ter visie kon worden gelegd voor
de leden van de financiële commis-
sie.

VOORZITTER zei dat dit gebeu-
ren zou.

De heer GOSEN vroeg ook nog
of het waar is dat nieuw benoemde

l VOROL Efoe tand een

onderwijzers aan bijzondere scholen
achtergesteld worden t.a.v. de z.g.
voorkeurswoningen van E.M.M, op
hun collega's aan de openbare on-
derwijsinrichtingen.

VOORZITTER zei dat dit niet het
geval was.

De vierde vraag van de heer
GOSEN betrof de situatie aan de
Zuid-Boulevard, waar een parkeer-
verbod voor auto's is. Geldt dit ook
voor fietsen?

VOORZITTER zei dat met be-
trekking tot een rijwielstallings-
gelegenheid aan de Zuid-Boulevard
een voorstel te verwachten is. In-
dertijd is een desbetreffend voor-
stel niet aanvaard door de Raad.

Mevrouw r STEMLER-TJADEN
dankte — mede namens mevrouw
Mol-v. Bellen — voor de prachtige
bloemen, die op de tafel voor de
dames hadden gestaan tijdens de
vergadering van 2 september j.l.
(Dit had zij de vorige keer al wil-
len zeggen, maar toen was de voor-
zitter te vlug met z'n hamer!)

In de beste verstandhouding ging
de Raad hierna om kw&rt voor
twaalf uiteen. • H. W.

Bijna f 1000,-
De op 4 oktober gehouden collecte
t.b.v. de Vereniging voor het Wei-
zijn der Dieren heeft ƒ ,948,79 op-
gebracht. Het bestuur zegt allen,
die aan dit fraaie resultaat hebben
meegewerkt, hartelijk dank.

Bxigadesecretariaat
Door het tussentijds bedanken van
de heer R. Korver wordt het se-
cretariaat van de Zandvoortse Red-
dingsbrigade waargenomen door de
heer A. Loos, J. P. Heijeplantsoen 4.

Muziek voor Buffalo's
Op zaterdag 18 okt. organiseert de
afd. Zandvoort van de Ned. padvin-
derij „The Buffalo's" in het Patro-
naatsgebouw aan de Grote Krocht
een fancy fair waarvan . de op-
brengst bestemd is voor de bouw
van het clubhuis. Om de aandacht
op deze fancy fair te vestigen zal
de N.P.V.-band afd. Haarlem op za-
terdag 11 oktober, morgen, een mu-
zikale rondgang door de badplaats
maken.

Wij bouwen
In de maand september kwamen
drie woningen gereed. Op l okto-
ber j.l. waren nog driehonderd wo-
ningen in aanbouw. Van deze 300
huizen worden er 240 in opdracht
van particuliere bouwers uitgevoerd
en 60 door de woningbouwvereni-
ging E.M.M.

Burgerlijke stand
3 oktober-9 oktober 1958.

Geboren: Maria Elizabeth, doch-
ter van B. A. H. Luger en M. E. C.
Aelen; Ingrid, dochter van A. J.
van der Werf f en J. W. J. Keur;
Jeanine Marie, dochter van J. Sik-
kenk en H. J. Stokman; Josephus,
zoon van G. Vrees en G. Mögelin.

Ondertrouwd: Willem Visser en
Maria Jacoba Molenaar.

Getrouwd: Luit Sok en Kornelia
de Wit; Jozef van den Berg en
Gezina Koper.

Overleden: Jacob Grit, oud 79
jaar, gehuwd met C. J. ten Bloe-
mendal.

Geboren buiten de gemeente
Zandvoort: Monica Bernadette
Maria Stuij; Johanna Jantina
Zwemmer.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Inenting tegen difterie, kinkhoest en
tetanus

Op dinsdag 14 oktober, a.s. 's- na-
middags om 3 uur (precies) wordt
In het consultatiebureau in de Post-
straat van gemeentewege gelegen-
heid gegeven tot kosteloze inenting
tegen difterie,. kinkhoest en tetanus
van zuigelingen en (nog) niet
schoolgaande kinderen.
Wat de laatste categorie betreft
wordt opgemerkt, dat wanneer twee
jaren na de vorige — volledige —
inenting zijn verstreken, van me-
dische zijde herinenting wordt aan-
bevolen.
Men gelieve de inentingskaarten —
voor zover aanwezig — mede te
nemen.

en pijn wég-
wrijven met
DAMPO

Bridgers vergaderen
Hedenavond komt de Zandvoortse
Bridgeclub in jaarvergadering bij-
een. De aftredende bestuursleden
mevr. Schutte en de heren Brossois,
Schutte en - Sjouwerman stellen
zich herkiesbaar.

Op drift

De toneelvereniging „Op hoop van
zegen" heeft in studie genomen het
toneelspel „Op drift" in zes tafe-
relen door Jan Lemaire Jr.

Geslaagd voor examen
Geslaagd aan de r.k. kweekschool
te Amsterdam onze plaatsgenote
mej. B. D. van Laren voor het
examen hoofdakte (a en b.)

Kleine brand

Omstreeks half drie sloeg donder-
dagmiddag de vlam in de pan in
perceel Haarlemmerstraat 7. De
brandweer was spoedig ter plaatse
en wist de brand snel te bedwingen.

Plan voor ijsbaan
Bij het gemeentebestuur is door een
inwoner van Zandvoort, de heer G.
W. van Gijzel, een plan ingediend
voor de aanleg van een ijsbaan op
het pas aangelegde tegelplateau
aan de Oosterstraat-Koningstraat.
Het plan is door de gemeente in
studie genomen.

A.s. dinsdag begint de kinderpostzegelactie
s

Op dinsdag 14 oktober om 12 uur, dadelijk na afloop van de ochtend-
schooltijd, trekt het grote leger op. Een leger van een half miljoen
jongens en meisjes, die de andere tien-en-een-half miljoen Nederlan-
ders gaan overwinnen. Het zijn de kinderen van de 18.000 klassen van
7.300 scholen, die de jaarlijkse slag leveren om de kinderpostzegels. Met
als inzet het op de een of andere manier misdeelde kind.

Het vorig jaar bracht de actie,
bestedingsbeperking en alle andere
financiële troebelen ten spijt, bijna
twee miljoen gulden op. B ij n a
twee miljoen. En het is een goede
traditie van deze traditionele mon-
ster-inzameling, dat er nooit minder
in komt, maar altijd méér. Het zij
de goede verstaander gezegd. En de
goede verstaander is in dit geval
natuurlijk het gehele Nederlandse
volk. — Dat zijn dan de cijfers.

Al tien keer eerder trokken de
schoolkinderen er in de herfst op
uit, en zij waren de meest voor-
treffelijke pleitbezorgers voor _ hun
kameraadjes. Zij kwamen in iedere
stad en in ieder dorp aan iedere
deur en zij vonden altijd en overal
een willig gehoor. Óók daar waar
het eens een keer eigenlijk minder
schikte. Want wie zou er kinderen
kunen weerstaan, die voor kinderen
een beroep op hem komen doen?

In vele honderden instellingen
van alle kleur en confessie vinden
de kinderen, waarom het hier gaat,
verpleging en onderdak. Particu-
liere instellingen uiteraard, want
het grote, zo heel gevoelige werk
van de kinderbescherming in Ne-
derland steunt — zoals trouwens
ook in de meeste andere landen —
op het particulier initiatief. Een
systeem, waarop het land trots mag
gaan, want het verzekert voor deze
kinderen, die tóch al zoveel moeten
missen, een opvoeding — tijdelijk
of durend — binnen het raam van
de levensbeschouwelijke opvatingen
van het milieu, waaruit ze stam-
men. Natuurlijk subsidieert de over-
heid, en zij doet dat dikwijls in
ruime mate. Maar bij dit kostbare
werk is zelfs „ruime mate" helaas
maar al te dikwijls niet meer dan
„mondjesmaat". Om het stoppen
van de gaten en gaatjes mogelijk
te maken, is de actie van het Ne-
derlands comité voor kinderpost-
zegels begonnen. Alle instellingen
van de kinderbescherming en w!at
daarbij hoort profiteren er van,
ponds-pondsgewijs. En zó bezien
zal het ieder zinnig mens duidelijk

zijn, dat zelfs van het enorme be-
drag van b ij n a twee miljoen geen
verkwistende luxe bedreven kan
worden. -

Het spreekt daarom vanzelf, dat
die b ij n a twee miljoen, als het
even kan, dit jaar m e e r dan
twee miljoen moeten wjorden. Het
halve miljoen, dat op dinsdag 14
oktober, klokke twaalf, uitzwermt
over het land, is vastbesloten. Op
naar de twee miljoen! Aan de
schoolkinderen zal het niet liggen
en evenmin aan hun onderwijzers
en leraren, die hen in de organisatie
enthousiast terzijde staan. En wel,
alleen al daarvoor zal de burger
alle respect moeten opbrengen. Hij
zal, als de voortekenen niet be-
driegen, géén van die kleine verte-
genwoordigers zonder order van
zijn deur sturen. Hij zal zoveel
plaatsen als hem maar mogelijk is.

Wat er te plaatsen valt ?De be-
kende envelopjes met postzegels en
met prentbriefkaarten. Voor de be-
kende prijs van een gulden per
stuk. Envelopjes met vier kinder-
postzegels van 12 cent en twee
kinderpostzegels van 4 cent. Met
een totale frankeerwaarde van 56
cent dus. Ieder, die zo'n. envelop je
bestelt, steunt het werk van de kin-
derbescherming met 44 cent. Wie
méér bestelt, volgens Bartjens, even-
veel méér keren 44 cent

De kinderen zullen weer van die
kleine plakkaatjes bij zich hebben,
die naast de bel of op het doorkijk-
ruitje geplakt kunnen worden, ten
bewijze, dat „we al voorzien zijn".

Geen gepast geld? — Dat hóeft
ook niet. In de week na 14 oktober
worden er alleen maar bestellingen
opgenomen. De afrekening komt
wel, als na 17 november de zegels
en de kaarten worden thuis be-
zprgd. En wje heeft 'dan tegen die
tijd niet een gulden of aelfs wel een
paar gulden klaar liggen?

Waarmee dan allemaal" maar ge-
zegd wil zijn, dat voor dit jaar het
devies is: „Zij komen — u ontvangt
ze!"



FAMILIEBERICHTEN

Op zondag 26 oktober 1958 è
hopen onze lieve ouders en @
grootouders g>
F. VAN BEURSEN |

en g
R. VAN DEURSEN-SWITSER
de dag te herdenken dat zij
voor 25 jaar in het huwelijk
zijn verbonden.

Hun dankbare kinderen
en kleinkind

Zandvoortselaan 142
Gelegenheid tot feliciteren
zondag 26 okt. van 2-5 uur
Zandvoortselaan 142.

Enige en algemene kennisgeving
De heer en mevrouw

J. v.d. BERG
G. v.d. BERG-KOPER

geven te kennen dat zij op 9 ok-
tober j.l. in de echt verbonden zijn.

\

Dankbetuiging
Langs 'deze weg betuigen wij onze
hartelijke dank voor de bewijzen
van deelneming ondervonden bij het
overlijden van onze lieve vader,
behuwd- en grootvader.

JACOB KEUR
In het bijzonder dokter Van Es,
zuster A. Langeveld en Ds R. H.
Oldeman.

Fam. Keur
Helmersstraat 46.

Reparatie van
PERZISCHE KLEDEN

Enig adres in Zandvoort: Maris-
straat 48, tel. 3028.' IPEKDJIAN.

Een stofzuiger om trots op
te zijn:

Excelsior
stofzuiger

Nieuw model, prima zuig-
kracht ƒ 145 of ƒ 2 p.w.

Televisie Radio Specialist

F. H. PENfi&T
Kostv-erlorenstraat 7, tel. 2534

WINKELMEISJES
gevraagd

JAN FILMER
TOLWEG 16

Daar kunt u heen
Monopole

Vanaf vrijdag 10 oktober t/m
•maandag 13 otober, 20 u: film
„De jonge leeuw'en".

Dinsdag Uf oktober, 20 u: film
„Jacht op een scherpschutter".

Woensdag 15 oktober, 80 uur: idem.
Donderdag 16 oktober, 8 uur: film

„Het vlees is zwak".
Zondagmiddag IS oktober, S.SO uur:

film „De schrik der musketiers".
*

Commissie v. huish. en gezinsvoorl.
Maandag 13, ZO, 2f oktober en S

nov.f 20 u., Gem. Gasbedrijf, Tol-
weg 10: cursus bloemenschikken.

#

Hotel Bouwes
Gedurende het weekend: Cor Halle-

kwintet.
Zondags matinee.

FRUIT
Handperen

Bon Louise 2 pond 38
Williams «2 pond 45
Conference 2 pond 25

Sterappelen 3 pond 58
Cox d'Orange

gave appelen 3 pond 48
Cox d'Orange extra 3 pond 65
Goudreinette, gave appelen

3 pond 25
Goudreinette extra 3 pond 55
Druiven, de mooiste,

per pond 85
Sinaasappelen 8 stuks 1,00
Stoofperen, gave peren,

3 pond 0,25
Meloenen per stuk 30
Tomaten, kleine, 2 pond 35

GROENTEN
Worteltjes per bos 29
Worteltjes 2 pond 25
Bloemkool per stuk 39
Kas snijboontjes, zacht

als zij, per pond 68
Lof, mooi, per pond 58
Spruitjes per pond 18
Andijvie, vers, per pond 8
Sla, vers, 3 krop 25
Spinazie, vers, per pond 35
Postelein, vers, per pond 15
Uien 3 pond 25
Winterpenen, 3 pond 25
Rode kool 3 pond 25
Savoye kool 3 pond 25
Koolraap 3 pond 25
Groene kool 2 pond 25
Bleek selderij per stuk 45

AARDAPPELEN
Zeeuwse Eigenheimers >
10 kg 1,65
Zeeuwse Bintjes 10 kg 1,55
Zandaardappelen 10 kg 1,95
Steeds verse champignons

Amsterdamse
Groentecentrale

Jan Filmer
TOLWEG 16 - TELEF. 3195

heeft bijzondere
belangstelling voor het
nieuws uit haar directe en
vertrouwde omgeving.
De advertentie-pagina
van het PLAATSELIJK
BLAD is voor haar een
belangrijkeberichtenbron.
Ook Uw advertentie hier-
in wordt intensief gelezen.

ut

Zandvoortse Courant
ACHTERWEG l

Telefoon 2135

"OEPERS
D, W, de Bljll Hachenius

Oogarts

niet te consulteren
tot eind oktober

Aangeb. met woningruil
A'dam N I E U W HUIS
bev. gr. huisk., 3 slaapk.,
douchecel, garage, schuur,
ruime keuk. en tuin. Koop-
som ƒ 25.000 k.k. Br. nr,
7803 bur. Zandv. Crt.

Ge-ar, voor wintermaanden
comfortabele Zit-Slaapk.
met keuRen, liefst a. zee-
zijde, alsmede vrij entree.
Br. nr. 7805 bur. Z. Crt.

WONINGRUIL
Vrij ben. huis 2 krs, keuk.
en zomerh., .gesch. om te
verh. Gevr. vrij huis 3 a 4
kmrs. Br. 7801 bur. Z. Crt.

Te koop: ERRES RADIO
in goede staat ƒ 60. Br. nr.
7804 bur. Zandv. Crt.

Aang. blank huisk. ameu-
blem., blank man. kinder-
ledikantje, inschuifb. trap-
hek en kinderst. z.g.a.n.
Staringstr. 4, tel. 2297

Te koop: 2 paar VOET-
BALSCHOENEN 9 en 101/2

Hogeweg 30.

Te koop: OPEL REKORD
1956: ƒ 2950. Thorbecke-
straat 17, telefoon 3283.

Aang. een. nieuw modern
SCHRIJPBUREAU. Prijs:
ƒ 85. Br. 7802 bur. Z.Crt.

Te koop: prima COKES-
HAARD en SJOELBAK.
R. Meulman. Van Lennep-
weg 36-11.

Zandvoort. Perm. te huur
Gr. of kl. GEM. ZITSL.K.
str. w., m. ontb. v. dame
of heer b.b.h.h. Telf. 3335.
Zandv.laan bij de Tol.

Gevr. WERKSTER voor l
ô. 2 ochtenden i.d. week.
Julianaweg 20.

Rinkel vraagt

nette loopjongen
genegen alle voork. werk-
zaamh. te verrichten.
Bromcarrier aanwezig.

Te hoop: in goede staat
zijnde TRANSPORT-
FIETS. Sebregts, ,Kostver-
lorenstraat 58

Te hoop: HUIS. Leeg te
aanvaarden. Hypoth. aan-
wezig. Makelaar v.d.Broek
Brederodestraat 25.

Ter overn. wegens plaats-
gebr. mooi DRIE ZITS-
BANKSTEL i. pr. st. v.
onderh. voor ƒ 750.
Telefoon 2904.

Te koop: moderne HETE-
LUCHT KOLENKACHEL
van ƒ 150 voor ƒ 40.
Dr. Mezgerstr. 42, tel. 3615

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte o}
gebakken mosselen. Tot
1.30 uur geopend. Zee-
straat 62, tel. 2263.

TE KOOP:
NIEUWGEB. PERCELEN
met en zonder garage.
Een BUGALOW, bev. 4 k
badk. oliestook, garage,
uitz. op de duinen.
4-k. FLAT aan de boule-
vard met woningruil Am-
sterdam. Koopsom ƒ 30.000
VILLA aan de Boulevard
met oliestook, parketvl., 2
garages.
GEM. HUIS te huur voor
l jaar voor klein gezin,
vanaf l nov.
GROOT HUIS aan de bou-
levard, zeer geschikt voor
gem. verhuur.
Hypotheek op gunstige
voorwaarden.
MAKELAAR W. P A A P
Hogeweg 17 - Telef 2965

Te koop: HAARD. Billijke
prijs. Knotter, Haltestr.37

Te koop: 2 schuimrubber
MATRASSEN, 90 cm br.,
nieuw, ongebruikt, tel.2921

VERKENNERS BLOUSE
en HOED (12 jr) z.g.a.n.
ƒ 10. Telef. 2960.

Ook morgen, zaterdag 11 oktober,
gaat ons feest nog door

met:
prima brood
fijn krentebrood
heerlijke koekjes
chocolade enz.

GEBAK om van tft
watertanden!

Verschillen soorten
slagroomgebak

Kano's
Gevulde koeken
Amandino's '
Zandvoorters .
Banketstaafjes *
Boterkoeken 2 gratis bij
Portugeesjes aankoop van
enz. enz. 8 stuks

HAZELNOOTTAARTEN
van ƒ 3,— en ƒ 5,—

Onze specialiteit:
Hazelnootgebak 25 c p. at.

Bij aankoop van 8 stuks 2 cadeau!

re>WUTINK
POTGIETERSTRAAT 24 • TEt. 2865
(hoek Hclmorsstroot)

DB VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLEM EN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

helpt U
ALS OVERHEIDSINSTELLING

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, dia W niet

inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-

keliers) aan het Kennemer Financierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

Deze Jongensmolière
van PRESBURG

Komt u ze eens bekijken:
dit verplicht u tot niets!

ie Prachtig bruin of
zwart rundieder

ie Prima pasvorm

ie Rand-genaaid

ie Oersterke rubberzooi

ie Leder tussenzool
(dus gemakkelijk repareerbaar)

ie Rubber-profielhak

En tenslotte... ongekend lage prijs

Nooit kocht u zó iets goeds voor zó weinig ge/d
Maten: l 32-35... 8.95
31 7.95 36-40...9.95

PRESBURG
Grote Houtstraat 29 - Haarlem

AMSTERDAM - ALKMAAR - HAARLEM - LEIDEN - DEN HAAG - BUSSUM - HILVERSUM
AMERSFOORT - UTRECHT - ARNHEM - NIJMEGEN - BREDA - GRONINGEN



RADIO EN TELEVISIE
Grote keuze PHILIPS draagbare radio's -

PHILIPS WASMACHINES
PWPP«Ï STOFZUIGERS
«-KTHim T CkPVW!? CENTRIFUGESbis.HA.UB IiUKcNA PLATENSPELERS
BLAUPUNKT KOELKASTEN

In onze nieuwe showroom tonen wij U het allernieuwste -

i. KEUR
Eleotro-radio-technisch bureau
BURGEM.
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

A.s. zaterdag
brengen wij U weer onze

kwaliteitsreklame
waarin wij steeds enkele artikelen voordelig
aanbieden, maar vooral de nadruk leggen op
onze kwaliteit!
250 gr. heerlijke brosse SPECULAAS voor ƒ 0,65
5 KLEINE CAKES voor ƒ0,65
En als bijzondere aanbieding:

EEN STAAF GEVULDE SPECULAAS
van ƒ 1,50 voor ƒ 1,30

Vraagt onze bezorgers naar deze speciale aan-
biedingen. Zij zullen U graag bedienen!

Fa. H. V&N STAVEREN
Zeestraat 48 - Telefoon 2684

Autorijschool „Laurens"
leidt U op in zo vlug mogelijke tijd. Les ƒ 6,- per uur.

Zandvoortselaan 25Aanmelden:
Telefoon 3556

100% ZUIVER
WOLLEN DEKENS
DOUBLÉ FACE

(kleine kleurafwijkingen)

l pers. 150x200

00
'5

2 pers. 180x220

38,00

Kinder-
ledikantmaat

50

l
ii

••î ^̂ -
I^T GROTE HOUTSTRAAT
^HAARLEM: MNGE VEERSTRAAT

'HEEMSTEDE: RAADHUKSTRAAT-n
ZANDVOORT, GROTE KROCHT 30-34

J: KENNEMERLAAN4I

_-r-̂ ^ l̂̂ *^*^*5

DEZE
AANBIEDING

GELDT

DONDERDAG M

Het gezellige bitteruur herleeft in de

(De huiskamer van Zandvoort)
Gezellige intieme sfeer met dagelijks muziek

UW GASTHEREN:
HER HEIERMAN (piano) en
HENK VAN TWISK (viool)

HO TEL -BAR -BODE G A „AL B AT ROS"
HALTESTRAAT 26. Reserveringen: 02507-2524

Kousenreparatie
door Coby Hartoch
POSTSTRAAT 12
tegenover Consultatiebureau

Ook overhemdenreparatie
Uitsluitend bij vooruitbetaling

Wordt niet boos als uw brïlglassen sneven
Want het ligt eenmaal KÓ in het leven:
Der brïlglazen dood
Is des opticiens brood.
En dat wilt U ons toch wel vergeven!

Brillenspecialist JjOOXtlaXt
Haltestraat 5 - Telefoon 2174

Erkend
fondsleverancier

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

Vanaf VRIJDAG 10 OKTOBER
t/m MAANDAG 13 OKTOBER, 8 uur

Ginemascope Technicolor

De jonge leeuwen
(The young lions)
Marlon Brando, Montgomery Olift, Dean
Martin, Hope Lange en Barbara Rush.

Een wereldberoemd verhaal over drie mannen
in de oorlog en de vrouwen die zij liefhadden.
Verhoogde entreeprijzen: Parket 1,10, "parterre
ƒ 1,70, stalles-balcon ƒ 2, loge ƒ 2,50.
Duur der voorstelling 3 uur 15 minuten.
Toegang 18 jaar.

DINSDAG 14 OKTOBER en
WOENSDAG 15 OKTOBER, 8 uur

Cinemascope Color de luxe

Jacbt op
scherpschutter

(Man hunt)
Don Murray, Diane Varsi, Chili Wills.

Ieder vuurwapen in het Wilde Westen was ge-
richt op het hart van een man dag en
nacht sleepte hij zich voort om aan z'n achter-
volgers te ontkomen! Toegang 14 jaar.

DONDERDAG 16 'OKTOBER, 8 UUR

Het vlees is zwak
(The flesh is- weak)
John Derek, Milly Vitale, Wïlliam Frank-
lyn, Martin Benson.

Nimmer zag U zo een'onthullende film over het
zondige beroep dat ieder meisje schuwt!
Toegang 18 jaar.

ZONDAGMIDDAG 12' OKTOBER, 2.30 uur

De schrik der
musketiers
Nills Poppe, de Zweedse komiek in een oer-
komische film. Alle leeftijden.

Extra reklame
bij SL&GERIJ BURGER
De slager voor de fijnproever

Vrijdag en zaterdag

BURGER
slagerijen

NATIONAAL en INTERNATIONAAL BeKROOND

ROSEIEF ,
LENDE '
ENTRECOTE k

GRAM STAARTSTUK ]

EXTRA VOORDELIG

250 gr biefstuk tartaar
Lamscaxbonade vanaf

1,10
1,58

750 gr fijne riblappen 3,28
750 gx doorregen lappen 2,68
750 gr varkenscarbonade v.a. 2,98

Maandag en dinsdag
250 gr biefstuk 1,48

RAZEND MALS

VOOR DE BOTERHAM
100 gr. CERVELAATWORST
100 gr. HAM, samen
100 gr. GELARD. LEVER
100 gr. PEKELVLEES, samen...

Z9c
89 c

Woensdag en donderdag
500 gr gehakt h.o.
100 gr Saks
100 gr poxk, samen

1,10

0,49

Gebr. Burger's slagerijen
ZANDVOORT, HALTESTRAAT 3, TELEFOON 2994

MOBO schoorsteenplaten
voor een moderne schouw in uw huis

HOBOPLEX
STATIONSPLEIN 13-15

NOVELON-plastic platen
de ideale deklaag voor elke tafel

ZIE ONZE ETALAGES

Voor uw

HUISBRANDOLIE
bij de oudste Zandvoortse
petroleumhandel

Fa. A. KERKMAN & Zn.
VAN LENNEPWEG 5, TELF. 3576

Zuivere ESSO-PETROLEUM
voor oliestook

Vaten en standaards in bruikleen
ESSOKACHELS verkrijgbaar
met reduktiebon.

Brengt een gezellige sfeer in
uw woning door een

goede
verlichting
Ook voor RADIO en T.V. het
juiste adres

Henk
Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

Jan Plas
gedipl. cello- en vioolleraar

Aad Plas-v.d. Zwaai
gedipl. pianolerares

hebben hun
lessen hervat
in • HOTEL FRIESLAND,
HOGEWEG 36, Zandvoort.

Aanm. nieuwe leerlingen woensdag-
ea donderdagmiddag of telefonisch
02500-34194.

Annex CABARET EXTASE
Zandvoort

Het gehele jaar geopend

Programma maand oktober
Gedurende de week-ends het

Cor Halle-Kwintet
met zang van

LUUT BTJIJSMAN •
Afgewisseld door een

cabaretprogramma
met internationale artisten

*
ZONDAGS MATINEE

met volledig avondprogramma

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Zijlweg 63, Haarlem, tel. 15H1
Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver-
zorging van begrafenissen, cre-
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2262, Informatiebureau Vreemdelin-
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gemeente Secretarie
2434 Autobedrijven „Kinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flhiterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3346 Hoboplex, Stationsplein 13-15,
Hout, board, triplex

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
, -bachs Drukkerü, Achterweg 1.

Het Wonder van Zandvoort
DE GOEDKOOPSTE ZAAK

KOLENKITTEN vanaf 2,49
SCHUIMRUBBER TOCHTBAND

per meter 0,30
KACHELZEILTJES 0,75
KACHELHAAKJES 0,30
KOLENZEVEN 1,90
BALATUM 2 m br., p. m 3,06
COCOS DEURMATJES ..: 2,45
Swaluëstraat 9 - Telefoon %Jt18

GRAMMOFOONPLATEN

nieuws
MOKUM IS DE STAD
VOOR MIJ

De Mïlkslidke
Edmondo Ros

COME PRIMA
van Wïlly Alberti -en
Tony Dallara

DEVOTED TO YOU en
BIRD DOG

van The Fouryo's en
The Everly Brothers

ACCORDEONPOTPOURRI 39
The S Jacksons

PRACHT COLLECTIE
30 cm KLASSIEKE
LANGSPEELPLATEN

voor slechts
95

H O L I D A Y
Auto's zonder chauneur
Uitsl. model 1957 en 1958 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapitan,
Fords Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10454

Daxneskapsalon ,Eugène'
Hogeweg 72, telefoon 2068 voorheen
Van Baerlestraat, Amsterdam.
Eugène voor het fijnere genre. Indi-
viduele kapsels. Nieuwste incroiable
Gold wave en kleurspoelingen.

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

Grote afslag bij
Slagerij Gaus
KERKSTRAAT 14 - TELEF. 2102
500 gr. Biefstuk 3,50
750 gr. Fijne Rosbief 3,75
250 gr. Tartaar l,io
500 gr. mooie Runderlappen 1,79
500 gr. dikke Riblappen 2,25
LAMS VLEES:
500 gr. Lamsgoulash 1,60
500 gr. Lamsvlees vanaf 1,50
500 gr. Lamsrollade 2,20
GEMEST KALFSVLEES:
500 gr. Kalf slapjes 2,25
SOEPPAKKET:
150 gr. gehakt, 100 gr. poulet, benen

ƒ 0,89
VLEES WAREN-RECLAME:
100 gr. lever, 100 gr. pekelvlees 0,89
100 gr. ham, 100 gr. gek. worst of

gebr. gehakt ƒ 0,75
250 gr. gek. worst 0,85
250 gr. bloedworst 0,50

Abonneert U
op de
Zandvoortse
Oourant
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Mensen en zaken
Wie het kleine niet eert,
is het grote niet weert!

Uit recente dagbladpublikaties
blijkt dat de Amsterdamse ver-
keerspolitie voor schier onoplosbare
problemen komt te staan wanneer
de nieuwste Amerikaanse automo-
bielen op Europa en dus ook op
Amsterdam worden losgelaten. De-
ze personenauto's hebben een breed-
te van maar liefst 2.08 m, terwijl er
een verordening is, die het rijden
in de Leidsestraat met auto's, bre-
der dan 2 m verbiedt!

Het gevolg van deze ontwikke-
ling zal zijn dat de op deze rij-
dende kastelen beluste automobi-
listen met hun vehikel niet in de
Leidsestraat mogen komen. En ze
rijden er zo graag doorheen!
Overigens zal het probleem niet al-
leen bij de Leidsestraat blijven. De
meeste Nederlandse straten zijn
niet (meer) berekend op voertuigen
met een breedte van ruim 2 meter.
En toch ziet men dagelijks deze
protserige bouwsels moeizaam door
de steden worstelen. Op de meeste
autowegen gaat het nog wel, maar
in de stad doen ze werkelijk ge-
weld aan iedere vorm van verkeers-
beleid.

Het is enigszins verbijsterend dat
aan dit euvel geen paal en perk ge-
steld wordt. Enerzijds klagen dat
„de wegen overvol" worden met
auto's en klagen over het enorm
hoge aantal verkeersongevallen en
anderzijds deze logge, brutale en
in wezen uitermate ordinaire auto's
toelaten, is een vreemd verschijnsel.

Er zijn soms zoveel beperkende
bepalingen op allerlei gebied. Als 't
er op aankomt mag je nog geen
buitenlandse hond of kat invoeren.
Voor de volksgezondheid zegt men.
Op bouwwerken rusten diverse be-
palingen: zo breed, sus lang, zo
hoog enzovoort Maar auto's,
die eigenlijk een directe bedreiging
van de gezondheid van andere wég-
gebruikers zijn en die een doorn
in 't oog van „schoonheidscommis-
sies" moeten zijn, zijn op de wegen
en in de straten nagenoeg niet on-
derhevig aan beperkingen. Alleen
de politie in Amsterdam — die er
geen raad meer mee weet — heeft
nu noodgedwongen een centimeter-
bepaling in het leven geroepen.

Het is duidelijk dat met het ver-
schijnen van de gesignaleerde luxe
bulldozers de verkeersproblemen
zullen toenemen. Inderdaad, „men
moet er wat aan doen".

Maar wat? Wat valt er te doen
als de smaak van het autobezittend
publiek keer op keer bedorven
wordt door smakeloos Amerikanis-
me op het gebied van de autofabri-
cage?

En niemand kan becijferen hoe-
veel die smakeloosheid gaat kos-
ten

MOMUS.

In blij verwachting
Zo heef dit toelichtend en gerusfsfel-
lend Doktersboek.dat gratis is in-
gesloten bij een Babyderm Set,
waarin alles voor een vorstelijke
verzorging van Baby's tere huidje.

Aanhangwagens
gevraagd
De Commissie Veiligheid Wegver-
keer zal moeten beoordelen of het
Wegenverkeersreglement zodanig
gewijzigd dient te worden dat het
mogelijk wordt achter een motorij-
wiel of scooter aan aanhangwagen
mee te voeren.

De minister van Verkeer en Wa-
terstaat heeft dit medegedeeld in
antwoord op een desbetreffend ver-
zoek van de KNMV.

In een schrijven aan de Commis-
sie heeft de ANWB inmiddels dit
verzoek van de KNMV onder-
steund. De beide bonden menen dat
er aan de bedoelde wijziging in het
Wegenverkeersreglement zeker wel
nadelen van rijtechnische aard zijn
verbonden, maar dat de voordelen
hiertegen ruimschoots opwegen.

De nadelen kunnen wellicht • ge-
heel of gedeeltelijk worden opge-
heven door een keuring van koppe-
ling en aanhangwagentje.

De voordelen zijn vooral belang-
rijk uit sociaal oogpunt. In de om-
liggende landen, namelijk in Bel-
gië, Luxemburg, West-Duitsland,
Zwitserland, Oostenrijk en Frank-
rijk is het toegestaan achter een
tweewielig- of driewielig motor-
voertuig (al of niet met zijspan)
een aanhangwagen te voeren. Gelei
op de zo zeer gewenste internatio-
nale gelijkschakeling van de ver-
keerswetgevingen, verdient 't aan-
beveling ook in Nederland hel
thans geldende verbod op te hef-
fen, zo menen de KNMV en
ANWB.

Verder zou dan het huidige be-
zwaar verdwijnen dat motorrijwie-
len en scooters in vakantie-uitrus-
ting, dus bereden door twee per-
sonen met hun bagage, dikwijls
te zwaar zijn belast.

en Nieuwjaar

Zeepostcorrespondentie voor de hier
na genoemde Buiteneuropese be-
stemmingen, waarvan het gewenst
is, dat zij de geadresseerden vóór
25 december 1958 cq vóór l januari
1959 bereikt, moet — onvoorziene
omstandigheden voorbehouden —
uiterlijk op de hierna achter de lan-
den vermelde data ter post bezorgd
worden.

Algerije (Algiers), 14 december
Argentinië (Buenos Aires) 17 nov.
Australische Statenbond (Fremant-

le, Melbourne, Sydney) 3 nov.
Belg. Kongo (Leopoldstad), 26 nov.
Bolivië (La Paz), 17 november.
Brazilië (Rio de Janeiro, Santos)

18 november.
Brits-Guyana (Georgetown) 19 nov.
Brits-Oost-Afrika (Mombasa, Dar-
es-Salaam), 9 november

Canada (Montreal), 27 november
Ceylon (Colombo), 24 november
Chili (Valparaiso) 4 november
China (Nationalistisch gedeelte)

(Hongkong) 11 november
China (Volksrepubliek) (Peking)

23 november

Columbbië (Barranquilla) 17 nov.
Costa Rica (San José) 19 nov.
Cuba (Hvanna) 26 november
Ecuador (Quito) 29 november
Egypte (Caïro, Alexandrië, Port

Said), l december
El Salvador (San Salvador) 19 nov.
Ghana (Takoradi) 23 nov.
Guatemala (Guatemala) 19 nov.
Haïti (Port au Prince) 19 nov.
Hongkong, 11 november
India (Bombay) 9 nov.
Indonesië (Djakarta) 6 nov.
Irak (Bagdad) 2 dec.
Iran (Teheran) 27 nov.
Israël (Haifa, Tel-Aviv-Yafo) 2/12.
Jordanië (Amman) 2 dec.
Libanon (Beiroet) 27 nov.
Liberia (Monrovia) 24 nov.
Malaya (Singapore, Kuala Lumpur)

11 november
Marokko (Casablanca) 10 dec.
Mexico (Mexico City) 27 nov.
Ned. Antillen (Willemstad, Oranje-

stad) 24 nov.
Nw.-Zeeland (Wellington) 2 nov.
Nigerië (Lagos) 23 nov.
Pakistan (Karachi) 2 nov.
Paraguay (Asuncion) 17 nov.

Peru (Lima) 19 nov.
Philippijnen (Manilla) 11 nov.
Rhodesië (Buawaya) 23 nov.
Saoedi, Arabisch Koninkrijk (Djed-

dah) 21 nov.
Senegal (Dakar) 25 nov.
Sierra Leone (Freetown) l dec.
Soedan (Khartoem) l dec.
Suriname (Paramaribo) 26 nov.
Syrië (Damaseus) 2 dec.
Thailand (Bangkok) 6 nov.
Trinidad (Port of Spain) 25 nov.
Tunesië (Tunis) 7 dec.
Unie van Zuid-Afrika (Kaapstad)

23 november
Uruguay (Montevideo) 18 nov.
Venezuela (La Guaira) 25 nov.
Verenigde Staten v Amerika (New

York) 27 nov.
De overtochtsduur is in het alge-
meen berekend tot de plaatsen ach-
ter de landen vermeld. Voor andere
bestemmingen in bedoelde landen is
in sommige gevallen een vroegere
verzending nodig.

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 9 uur:
Doktoren:

H. K. van Es
Kostverlorenstraat 4, telef. 2058

Zondag 12 oktober
Dierenarts J. Westerman
Leidsevaart 74, Haarlem, tel. 12111

Wijkzuster:
M. E. Niezen
Van Lennepweg 42, telefoon 2382

Apotheek:
11—17 oktober:
Apotheek Kerkhoven, Zeestraat 71
ledere avond vanaf 6.30 uur
alleen geopend voor recepten en
spoedgevallen.

Watergetijden
H.W. L.W. H.W. L.W. strand

okt. berijdbaar
12 2.35 10.30 14.58 23.- 6.30-13.—
13 3.19 11.30 15.40 23.30 7.30-13.30
14 4.- 12.— 16.24 -.- 8.00-14.40
15 4.46 0.30 17.09 12.30 8.30-15.—
16 5.34 1.— 17.54 13.30 9.30-16.—
17 6.21 2.- 18.41 14.30 10.30-16.30
18 7.09 2.30 19.33 15.— 11.00-17.30
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

OPGELET
ALGEHELE

OPRUIMING
wegens opheffing

ALLES MOET WEG

20 % tot 50 % KORTING
Doet uw voordeel

DE KL, BIJENKORF
KERKPLEIN 5, INGANG STEEG

Jongenspantalon
wol, schuine
steek zakken.
Voor3-13|.,
v.a.!4.«

„DE KAMPIOEN"
AD. NOTTEN - HALTESTRAAT 59

DE ZILVERVLOOT
voor het grijpen

Jongeren tussen 15 en 21 jaar hebben de Zilvervloot
voor het grijpen. De Zilvervloot, zo heet het nieuwe
spaarplan van de regering voor de jongeren. Dat
levert een gulden extra op bij elk gespaard tientje.
Bovendien de spaarbankrente en daarover ook nog
eens 10%.
Zo'n jeugdspaarovereenkomst kun je sluiten leii je
kunt ook alle nadere inlichtingen krijgen) bij de

NUT3SPAARBANK
GROTE KROCHT 38

Eskende

AUTORIJSCHOOL
„ZANDVOORT"
THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

Autorijles

Verhuur van
Opeis Rekord
zonder chauffeur

Page celstofluiers
met Babyslip
Geen huidirritatie meer.

Minder wassen, groter
hygiëne.

Drogisterij

BLAAUBOER
Haltestraat 48, tel. 2392

HEEFT ü IETS OP TE
RUIMEN?? Wö kopen alle
soorten meubelen en tnboe-
dels. Overal te ontbieden.
P. Waterdrtnker, telef. ZW-i

I. J. Knotter
Haltestraat 37, telef. 2891
Uw adres voor alle soor-
ten

Sluis' vogelzaden
en kippenvoer

Ook voor uw hond
Krachtvoer, terriervoer,
Puppyfood, mergpijpjes
Donatin, Hamstervoer,
enz. enz.

Laat uw hond door een
erk. trimmer PLUKKEN
of SCHEREN. Spec. aan-
bev. door h.h. dierenattsen
Ook aan huis te ontbieden
G, WALMAN, KI. Hout-
straat 34, Haarlem, tele-
foon 02500-14303.

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr.
Telefoon 12448, Haarlem

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

ABONNEERT U
op de

ZANDVOORTSE
COURANT

P R E D I K B E U R T E N

Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 12 oktober

10.30 uur: ds. C. de Ru. Bediening
H. Doop.
Medewerking van het Kerkkoor.

Het huis in de duinen:
19.30 uur: ds. R. H. Oldeman. Be-
diening H. Avondmaal.

Jeugdkapel om 10.30 uur in het
Jeugdhuis.
Spr. de heer M. Faber.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 12 oktober

10.30 uur: ds. J. W. Wery, Rem.
pred. te Haarlem. Doopdienst.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg1 hoek Emmaweg
Zondag 12 oktober

10 en 17 uur: drs. F. E. Hoekstra
van 's-Gravenhage.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Op zon- en feestdagen H.H. Missen

om 7.30-9.00 uur de Hoogmis en
11.00 uur de laatste H. Mis. In
Huis in de Duinen om 8.30 uur.
's Avonds Lof om 7.00 uur.

In de week H.H. Missen om 7.00
uur en 7.45; 's avonds Lof om
7.30 uur.

Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Maandag 13 oktober

19.30 uur: samenkomst in „Pniël"
Zuiderstraat 3.
Spr. H. Veldkamp, evangelist-,
Den Haag.

Jehova's getuigen
Woensdagavond 8—9 uur bijbel-

studie Koninginneweg 44 en. zon-
dagmiddag 2—3 uur Wachttoren-
studie Hogeweg 7 te Zandvoorc.

Humanistisch Verbond
Zondag 12 oktober, 9.45 uur, 298 m
radiotoespraak door Anna Blaman.
Onderwerp: „Liefde en haat".

Last van zenuwen?
Mijnhardt's Zvnawtablettcc

helpen U «r orerheea.

OPENBARE LEESZAAL
Nieuwe aanwinsten

André Demedts - Vlaamse verhalen
Santeri Ivals - De wraak van Juho

Versainen.
Edonard Peisson - Het zout van de

zee.
Gustav Fochler-Hauke - De aarde

en haar levensvormen. Deel ï, H.
Handboek van de Vereniging tot

behoud van natuurmonumenten
in Nederland.

Drr K, j. Riemens - Frans, ook
', voor U.
Drs. J. P. Doedens - Napels, Pom-

pei on Capri.
Prisma - Schilderslexicon.
Madame de Résumat - Napoleon

zoals oen hofdame hem zag.

GEZELLIGHEID THUIS
met

Philips radio
en

televisie
Lichte of donkere meubels naar
keus. - Leuke kleine radiotoestellen
mot pick-up aansluiting voor Uw
oudste zoon of dochter. In diverse
kleuren leverbaar.
Komt U eens kijken en luisteren?
Uw oude radio heeft inruilwaarde!
Wij regelen desgewenst na persoon-
lijk overleg de betaling met U.

Erkend gedipl. Philips Service
Dealer voor radio en televisie.
RADIO TELEVISIE SPECIALIST

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7 — tel. 2534.

Elke fijnproever
prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150



„Zandvoortmeeirwen"

Programma zaterdag 11 oktober:
AMVJ-Zandvoortm. 16 u.

149 Umuiden 4-Zandv.m. 2 15 u.
152 Zandv.m. 3-SIZO 3 15.30 u.
162 Schoten adsp. a-Zv.m. a 15.30 u.
180 EDO adsp. c-Zv.m. b 15.30 u.
194 Zv.m. adsp. c-HFC d 14.30 u.
204 Zv.m. adsp. d-EDO e 14.30 u.
213 VEW adsp. a-Zv.m. e 14.30 u.
230 Zvm. adsp. f-Haarlem g 15.30 u.
243 DCO adsp. b-Zv.m. g 15.30 u.
251 Zv.m. adsp. h-RCH l 14.30 u.

Programma sondag 12 oktober:
Zandv.m.-Zeeburgia 14.30 u.
Aalsmeer 2-Zandv.m. 2 14.30 u.

19 RCH 5-Zandv.m. 3 9.45 u.
36 TZB-Zandv.m. 4 12 u.
53 Ripperda 5-Zandv.m. 5 9.45 u.
89 RCH 9-Zandv.m. 7 9.45 u.

106 Zv.m. jun. a-Geel Wit a 12 u.
119 Halfweg jun. a-Zv.m. b 12 u.

Ranglijst Zandvoortmeeuwen
Het gelijke spel tegen JSV heeft
Zandvoortmeeuwen de bovenste
plaats gekost. Hollandia en Zeebur-
gia behaalden hun eerste overwin-
ning.

De stand is thans:
West-Frisia
Zandvoortm.
Baarn
WA
JSV
Watergr.m.
Kennemers
Holland
Hollandia
Zeeburgia
HBC
VBB

3 2 1
3 2 1
3 2 0 1
3 2 0 1
3 1 2 0
3 1 2 0
3 1 1 1
3 1 0 2
3 1 0 2
3 1 0 2
3 0 1 2
3 0 0 3

5 7-0
5 6-2
4 12- 4
4 10- 5
4 10- 8

5- 4
6- 6
4- 6
5- 7
4-11
4-14
4-10

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"

Uitslagen zaterdag 4 oktober:
Geel-Wit adsp. b-TZB a 4-2
TYBB adsp. e-TZB b 7-0

Uitslagen sondag 5 oktober:
WH 2-TZB l 3-4
v. Nispen 1-TZB 2 4-2
TZB 3-Onze Gezellen 5 1-2
DCO 5-TZB 4 2-4
TZB jun. a-TYBB b 2-4
TZB jun. b-Renotva c 9-1

Programma zaterdag 11 oktober:
223 TZB adsp. b-v. Nispen b 14.30 u.

Programma zondag 12 oktober:
36 TZB 1-Zandv.m. 4 12 u.
46 TZB 2-DSK 2 14 u.
80 TYBB 6-TZB 3 14.30 u.
99 ETO 3-TZB 4 12 u.

Geel-Wit jun. b-TZB b 14 u.

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.

J.l. zondag heeft de Zandvoortse
Hockeyclub paarsgewijze gewon-
neri, gelijk gespeeld' en verloren in
twee thuis- en vier uitwedstrijden.

Het eerste herenelftal speelde te-
gen BMHC 4 met 1-1 gelijk en
Zandvoort 4 tegen Rood-Wit 2 met
0-0.

Zandvoort 2'verloor met 2-1 van
Ever Swift. Zandvoort 3, spelend
met enkele invallers, zag zijn ont-
moeting tegen BMHC 7 eveneens
verloren gaan. 7-1 was hier de uit-
slag.

Het eerste en tweede dameselftal
van ZHC brachten de winstpunten
van deze zondag. ZHC l won met
4-0 van BDHC 5 en het tweede da-
meselftal van de badplaats slaagde
er in het vierde team van HBSJimet
3-1 te verslaan. l£'^4?

Zandvoortse Korfbalclub
Na de drie nederlagen in de eerste
klasse zal het eerste twaalftal zon-
dagochtend toch eens niet een over-
winning voor de dag moeten komen.
Om 10 uur speelt Zandvoort l op
eigen terrein tegen DSV.

Het tweede twaalftal speelt ook
thuis en wel tegen Haarlem 4, aan-
vang 1.45 uur.
Het adspiranten B-twaalftal komt
voor de eerste maal in een officiële
wedstrijd uit. Zaterdagmiddag om
3.15 uur ontmoet dit twaalftal in
het portpark „Duintjesveld" Sport
Vereent b.

KJC „DE KROON"

De uitslag van de j.l. maandag ge-
speelde wedstrijd luidt als volgt:
1. G. de Leeuw 14750; 2. C. A. de
Muinck 14596; 3. G.A. Koper 13968;
4. V. Koning 13938.

K.J.C. „Zandvoort"

Woensdag j.l. opende KJC Zand-
voort het winterseizoen 1958-1859.

De eerste resultaten zien er als
volgt uit. No. l werd J. Versteege;
2e Uitzinger, 3e P. Wels. 4e P.
Paap Azn.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Onderlinge wedstrijden

Afgelopen week werden door de
gymnastiekvereniging OSS in de
Wilhelminaschool onderlinge wed-
strijden gehouden om de verschil-
lende groepen op de lessen nader

in te delen en de deelnemers aan de
vaardigheidsproeven te selecteren.

De maandagavond was geheel
gewijd aan de wedstrijden voor de
jongens en heren, waarbij verwerkt
werden oefeningen aan rek, paard,
ringen, brug en paardvoltige. Er
werd met enthousiasme geturnd
waarbij soms goede resultaten wer-
den bereikt.

De verkorte uitslagen luiden:

Jongens 8 a 9 jaar:
1. Bart Hogeveen, Ronald Rietberg,
31i/2 p.; 2. Jos Haman, Peter Win-
gerden, Johan Horeman 29i/2 pt,;
3. Nico Kranenburg 2SV2 pt:

Jongens 10 en 11 jaar:
1. Emile Dusseau 32 p.; 2. Paul
May, Frank Hoogenboom 30V2 pt;
3. Marcel Dusseau, Kees Kuiper
30 p.

Jongens 12 tJm 15 jaar:
1. Wim Aay 313/, p.; 2. Johan Dors-
man 31 p.; 3. Ernst Brokmeier 30 p.

Heren Ie graad:
1. A. Bos 44i/„ p.; 2. E. Keur 43 p.;
3. C. Aay 41 p.

Heren Ze graad:
1. J. Frederiks 41 Vs P-', 2. H. Ak-
kerman 39i/2 p.; W." Keur 36 p.

Op dinsdagavond verwerkten de
meisjes en dames oefeningen aan
de brug-met ongelijke leggers, brug,
ringen en evenwichtsbalk. De da-
mes Ie graad lieten bovendien een
vrije oefening zien.' Ook • op deze
avond werden goede reultaten be-
reikt! De verkorte uitslagen luiden:

Meisjes 12 en 13 jaar:
1. Tory v.d. Lee 30,5 p,; 2. Irene
Brink, Mieke van den Bos 29,5 p.;
3. Wanda de Vogel 28 p.

Meisjes H en 15 jaar:
1. J. Hooglander 38 p.; 2. M. Smou-
ters 36 p.; 3. T. Janssen, S. Keur
34,5 p.

Dames Ie graad:
1. A. van Soolingen 34,5 p.; 2. me-
vrouw A. Buchel-v. Dalen 33,2 p.;
S. B. van Soolingen 31,1 p.

Dames jun.:
1. J. Mulder 28,7 p.; 2. H. Halder-
man 27,4 p.; 3. T. Brugman 26,1 p.

Dames 2e graad:
1. B. Geerts 29 p.; 2. W. Walsink 25
p.; 3. H. Kors 22,8 p.

De jury bestaande uit leerlingen van
de sportschool „Cios" te Overveen
had zeker geen gemakkelijke taak.

Voorzitter J. H. B. Brink maak-
te de uitslag bekend na elke les.

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee-
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan
achter de naam van het schip ver-
meld.
Argentinië: ss „Algol", 14 okt.

ss „Entre Rios", 16 okt.
Australië: ss „Wesertein", 14 okt.

ss „Zuiderkruis", 16 okt.
Brazilië: ss „Algol", 14 okt.
Canada: ss „Maasdam", 13 okt.

ss „Atlantic", 16 okt.
ss „Statendam", 18 okt.

Chili via New York, 18 okt.
Indonesië: ms „Langkoeas", 16 okt.
Ned. Antillen:

ms „Ludolf Oldendorf", 16 okt.
Ned. Nw. Guinea:

ms „Langkoeas", 16 okt.
Nw. Zeeland via Engeland, 18 okt.
Suriname: ms „Themis", 15 okt.
Unie van Zuid Afrika en Z. W.
Afrika: ms „Jagersfontein", 15 okt.

ss „Waterman", 18 okt.
Brits Oost-Afrika:

ss „La Bourdonnais", 18 okt.
Inlichtingen betreffende de verzen-
dingsdata van postpakketten geven
de postkantoren.

Nieuwe f r ankeer ze gels
De postadministratie van Ned. Nw-
Guinea zal binnenkort een serie bij
zondere frankeerzegels uitgeven met
een bijslag ten bate van het Rode
Kruis daar te lande.

De zegels worden uitgegeven in
vier frankeerwaarden naar twee
verschillende ontwerpen.
De frankeerwaarde, voorstellingen
en verkoopprijs der zegels zijn: 5
et + 5 et, voorouderbeeld (noord-
kust van Nieuw-Guinea), 10 cent.

10 cent + "5 cent, bakje in de
vorm van een mensenfiguur (As-
mat-Papoeagebied) 15 cent;

25 cent • + 10 cent, voorouderbeeld,
35 cent;

30 cent + 10 cent, bakje in de vorm
van een mensenfiguur, 40 cent.

De prijs van de serie bedraagt dus
ƒ l,—. De zegels zullen van oktober
t/m l december 1958 worden ver-
kocht.

Oktober aanbieding!
Ie kwaliteit flanellen lakens

1 persoons 150/220 ƒ 5,98
2 persoons 375/220 ƒ 7,75

Nieuw! Shetland wol
in de nieuwste modekleuren
Per bol 50 gram ƒ 1,40

„DE WOLBAAL"
HALTESTBAA.T 12a — TELEFOON 2099

De winter
staat voor de deur
Wij brengen' "U een grote sortering DEMI'S en

OVERJASSEN in de nieuwste modellen
van ƒ 56 tot ƒ 189.

MONTY COATS. Zeeduffel in marinéblauw in
jongens- en herenmaten; leeft. 8 jr ƒ 24,50 met
kleine stijging per maat. Ook met damessluiting
ZUIVER WOLLEN GABARDINE JASSEN
Ingezette mouw of raglan '. ƒ 84
WHIPCORD JASSEN, zware kwaliteit ƒ 95
JEKKERS, kat. gabardine gevoerd met teddy
of gecapitoneerde voering ƒ 46 en ƒ 52
JACKS, de laatste modellen, heerlijk warm ƒ 39
HANDSCHOENEN zeer ruime keuze in leder
vanaf ƒ 9.90. In wol vanaf ƒ 3,75
WOLLEN SHAWLS, de laatste mode

van ƒ 3,75 tot ƒ 14-
LANGE JONGENS PANTALONS, alle prijs-
klassen in kamgaren en corduroy,

De speciaalzaak voor herenkleding en
herenmode

KERKSTRAAT 20 - TELEFOON 3136

Ontdek zélf
de schoonheid

. .

Ontdek zélf welk een plezier de schoonheid van da
Luxaflex jaloezieën U élke dag opnieuw biedt.
De speciaal geharde Luxaflex Thcrmofort lamcMen
behouden de jaren door hun veerkracht. De afwajbwe
plastic banden rekken en krimpen niet.

aluminium

jaloezieën

* weren 's zomers de warmte en 'a winters de kou
* talloze decoratieve kleurencombinaties

Vraag on» de fn.il* brochure of ecu demonstratie

Voor Zandvoort: J. .DE
Van Kinsbergenstraat 11, tel. 2962

Maak van Uw tijdschriften een
•waardevol boek! Laat ze daar-

om bij ons inbinden.
GERTEN3ACHS DRUKKERIJ

Achterweg l Telefoon 2135

Zeg
het
ons

alstu-
blieft!

Als vakman houd ik die kwaliteit van jullie" uiter-
aard goed in de gaten. En het feit dat ik al 20 jaar
klant ben :s dus zo gezien al een compliment voor
jullie brood. Dit zullen vele pensionhouders mede
onderschrijven. Bovendien is het zo prettig dat, els
er al eens iets was, en ik besprak dit met jullie,
dan merkte ik dat daar direct de volle aandacht
aan werd geschonken.

Gezond standpunt van een man die leeft in een
uitgesproken „gasten"-wereld. Want mijnheer Ver-
meulen is examinator der Horeca-bedrijven, afd.
pensions.... is voorzitter van district Haarlem der
Peruca-federatie.... is hoofdbestuurslid der lande-
lijke Peruca-federatie is dus iemand die alles
weet over de pensionkeuken - de pensionmaal-
tijd - de pensionservice l
Mijnheer Vermeulen bestelt zijn brood bij Vermaal.

En met hem vele
andere pensionhou-
ders. - Reden: Ver-
maat-klanten hebben
voorrechten, krijgen
service, eten kwali-
telt l
U kunt dat ook erva
ren, morgen al, bii
elke V & F-verkoper
in elke straat l

Gesprek
met

mijnheer
VERMEULEN
Hazepaters-

laan 5
Haarlem

vermaat en franken
kïvaliteitsbakkerijen

Nog maar een paar dagen de grote V & F-priJsvraag!

15 oktober it de laatste dag van Inzending van uw slagzin, rijmpje of verhaaltje l
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Herfsttij der techniek
Oude auto's vertederden modern publiek

„Als sluitstuk van de prestatierit voor automobielen vonden zondagmid-
dag op het circuit van Zandvoort behendigheidsproeven plaats. Er
werd door vrijwel alle gestarte wagens aan deelgenomen. Enkele wa*-
gens bereikten tijdens een ronde over het gehele circuit, snelheden
welke ver boven de 100 km per uur uitkwamen".

Zo zou het nuchter kunnen staan in de vele verslagen van autoritten
en rally's, die de lezer onder ogen krijgt en zijn enige reactie zou
waarschijnlijk zijn: „Dat is niet zo erg snel". Want we leven nu een-
maal in een periode waarin snelheid nog meer waard schijnt te zijn
dan geld en tijd tezamen.

Voor een groot aantal mensen, maar
niet voor de leden van de Pionier
Automobielen Club welke zondag
voor de derde maal haar Traditie-
rit hield van Utrecht naar Zand-
voort. En ook niet voor de vele
duizenden toeschouwers die op de
tribunes van het circuit de behen-
digheidsproeven van de oude wa-
gentjes bewonderden.

De P.A.C. is een organisatie
waarvan de ongeveer 100 leden er
voor willen zorgdragen dat oude en
antieke auto's voor het nageslacht
bewaard zullen blijven als tastbaar
bewijs voor de ontwikkeling van de
automobiel. Van de indrukwekken-
de stoomfiets tot de blinkende en
protserige Amerikaanse slagscheep-
modellen.

Het ideaal van de PAC-leden is
de wagens zoveel' mogelijk in hun
oorspronkelijke staat terug te bren-
gen. Dikwijls kost dat een heleboel
speurwerk, moeite en geduld, want
waar vind je op deze wereld nog
wielen voor een Citroen van om-
streeks 1900; wie heeft er nog een
zitting voor de- Belgische F.N. De
fabriek is reeds lang opgeheven.

De meeste van deze auto's" vol-
doen uiteraard niet meer aan de
eisen van het moderne verkeer. Er
waren auto's zonder een achteruit-
schakeling; zonder vierwielremmen,
achter- en stoplichten. Maar enke-
le malen per jaar mogen de oude
getrouwen van stal komen en de
Traditierit Utrecht-Zandvoort is
hét evenement. (

Ongeveer 60 wagens waren dit
jaar 'verschenen, waaronder 7 En-
gelse, 2 Franse, 5 Duitse en 6 Bel-
gische équippes. Met een öngeloof-
lijke vitaliteit snorden ze langs de
wegen, sommigen met meer geraas
dan anderen, maar alle bestuurders
trots achter het stuurwiel. De da-
mes in warme en stofwerende

kledij. Om 10 uur vertrok de eer-
ste wagen uit Utrecht en 's mid-
dags even 2 uur arriveerde de eer-
ste deelnemer aan de gemeente-
grens in Bentveld. Een enkele auto-
mobilist, niet op de hoogte van het
feestelijk gebeuren, blikte veront-
waardigd uit zijn glazen/stalen
droomgevaarte: „Dat dit nu nog
mogelijk was!" Maar de meeste
autorijders ontvingen hun bejaarde
collega's als oude vrienden en 't ge-
wuif en geclaxon was soms tot ver
te horen. Overal langs de wegen
brachten mensen een vrolijke groet,
die enthousiast werd beantwoord.

Op het circuit had men het de
bestuurders beslist niet gemakke-
Hjk gemaakt. Rijdende in de rich-
ting zuid-noord moest de bestuur-
der zijn wagen tot staan brengen,
met een der voorwielen precies 25
cm van een witte kalkstreep. Ter-
wijl de bestuurder nauwlettend toe-
zag hoe een dame van de "controle-
commissie met een liniaal eontro-
leerde, had zijn • bijrijdster of bij-
rijder tot taak twee autobanden te-
gelijk over een afstand van onge-
veer 10 meter te verplaatsen naar
een aangegeven cirkel.

Hierna ging de bestuurder en bij-
rijder met de 'wagen naar een
paaltje, officieel pilon geheten. Dit
moest zo worden'" geraakt, dat het
op de pilon bevestigde lampje ging
branden. Een heel karwei. Helaas
bleek bij deze proef dat de oude
auto's veel meer bedrijfszeker wa-
ren dan het lampje, want dit ging
aan en uit op de meest verkeerde
ogenblikken. Daarna ging de wagen
achteruit, maakte een boog over
het wegdek, en moest nu achteruit
tegen een paaltje aanrijden. Vier
lampen stonden met deze pilon in
verbinding, en een juiste stand van
de pilon leverde vijf winstpunten
per lamp op. 't Was heel moeilijk:

iSargjëF-ms^s f̂e-f:

Vraag van vreemdeling -die een bezoek aan Zandvoort brengt aan in-
wôner: •" „Wie. kwam 'Uier op de gedachte door middel van gramo-
foonplaien ''met een' 'geluidsverstérker te suggeren dat de toren van
de. dorpskêrk in hei bezit van een carillon is, dat wordt bespeeld door
e e n beiadrdiër?" ' ....... i " • •
'Inwoner! „Eén die geen • schaamte kent".

„langzaam achteruit" commandeer-
de de bijrijder - lamp l brandt -
„Nog een tikje" - lamp 2 - „klein
beetje" - lamp 3, maar terwijl de
gloeidraad nog scheen, viel de pi-
Ion om, en een schaterende claxon
lachte de rijders ten aanschouwe
van de tribunes uit. Maar niet ge-
treurd, de bijrijder klom weer naar
voren en met een ruk beschreef de
wagen een cirkel om een paal mid-
den op het wegdek. Het was soms
onmogelijk zand te mijden, maar
aanraking met de pits was lelijker.
Dat gebeurde niet, de wagens ble-
ken te goed en de bestuurders wis-
ten precies hoever ze konden gaan.
Dat was soms heel ver. Met het
voorwiel, het verst van het stuur-
Wiel verwijdert, moest men over
een contactpunt heenrijden. De bij-
rijder mocht de bestuurder advise-
ren en commanderen, en als alles
goed ging lostte hij een knallend
schot in de lucht. Maar het kostte
moeite en kostbare seconden. Tot
slot van de behendigheidsproeven
moest men onder een hefboom
doorrijden, die door de bijrijder
omhoog werd gehouden.

Er waren vele vermakelijke mo-
menten, en zij brachten allen iets
van de glorie van de eerste dagen
van de automobiel terug. Neem die
vuurrode Minerva van de heer C.
Schade — bouwjaar ca." 1910.
Een enorme rookontwikkeling, maar
hij volbracht de proef, niet straf-
puntloos. Dat deed, zover wij kón-
den nagaan, niemand.

Of monsieur Malartre uit België.
Na de eerste pilon begaf zijn rem-
kabel het, en langzaam tuffend
moest hij zijn F.N. uit 1901 om de
andere obstakels heen voeren. Toch
assisteerde hij enkele ogenblikken
later zijn broer Henri in diens Ro-
chet Frères, een goedig- oud beestje
uit 1898 - zonder achteruit. Daar
kwam nu echte handkracht bij te
pas om alles goed te laten verlopen.

Of de prachtige gele Wolseley
Siddely van de Engelse heer A.
Moorton Fisher. Of de équippe Man-
dy met hun Decauville uit 1901.
Plezier hadden ze zelf het meest,
en de bijrijder in zijn gezellige
plus-fours rende als een oud-kolo-
nel krijgshaftig op de laatste bar-
ricadè toe.' ' "
't Was allemaal mooi. Mooi voor de
de deelnemers, maar ook mooi voor
de kijkers. Heus,, die oude auto'tjes
zijn zo ielijk nog niet. En snel wa-
ren ze ook, dat bewezen de Bugat-
ti's (1927) die met racewagensnel-
heden. — ze halen nog' 98 km per
uur zei men — langs schoten in
het laatste défilè.
Alle wagens achter elkaar en naast
elkaar stoomden voorbij 't publiek,
dat hen staand een hartelijk tot
weerziens toeriep — want iedereen
zal volgend jaar beslist weer aan-
wezig zijn, om niets van dit kleu-
rig en kleurrijk schouwspel te mis-
sen.

Ook de moderne wegenwacht,
want een enkel wagentje had bij
de laatste tocht zijn hulp nog even
nodig.

Zondagavond verzamelden de
deelnemers zich voor een diner in
hotel Bouwes, tijdens welke bijeen-
komst ook de namen bekend wer-
den gemaakt van de bestuurders en
wagens, die zich het best hadden
geweerd in de behendigheidsproe-
ven. De heer P. de Man, een Bel-
gïsch deelnemer bereikte- met zijn
Dion -Bouten (bouwjaar 1911) de
eerste plaats in de klasse a, de heer
A. Weserman verwierf met zijn
Dixi-BMW (bouwjaar 1928, 4 cyl.,
743 cc) de eer in klasse b, de grote
Hudson (bouwjaar 1929, 6 cyl, 4740
cc) en zijn bestuurder de heer D.
L. Jordaan kwamen bovenaan in
klasse c, en in de klasse d voor
meer snelle wagens kwam de heer
F. C. Maus met zijn Bugatti (1926,
4 cyl, 1500 cc) aan de top.

Er waren korte toespraken o.a.
van mr. H. M. van Fenema en Tou-
ring Zandvoort directeur-P AC voor-
zitter de heer Hugenholtz. De prij-
zen bestonden uit bekers, souvenirs
en een stel wijnglazen gegraveerd
met oude auto'tjes.
Ook werden prijzen uitgereikt voor
de best onderhouden wagens.

De heer Hugenholtz reikte verder
aan de vier buitenlandse clubs een
Delftsblauwi bord uit, waarin men
de datum van de traditierit, 12 ok-
tober 1958, had gebakken.

Cr.

Ambtenaren in Zomerlust
De personeelsvereniging van ge-
meente-ambtenaren houdt vrijdag
17 oktober de jaarvergadering in
„Zomerlust". De aftredende be-
stuursleden Althuisius, Hoogen-
doorn en Visser stellen, zich herkies-
baar.

Gemeenteraad
De eerstvolgende vergadering van
de Zandvoortse' gemeenteraad ' is
vastgesteld op-dinsdag 4 november.

Dorp en hoofdstad speelden gelijk
Zandvoortmeeuwen-Zeeburgia 2-2

Met een gelijk spel — na een 2-0 voorsprong — tegen het Amster-
damse Zeeburgia mocht Zandvoort meeuwen j.l. zondag zeker niet on-
tevreden zijn. Zeeburgia was technisch de meerdere van Zandvoort-
meeuwen en gaf vrijwel de gehele wedstrijd de toon en het tempo aan.

De Amsterdammers lieten hun over-
wicht direct gelden maar stuitten
op flink verzet van de Zandvoortse
achterhoede. De voorhoede van
Zandvoortmeeuwen, onvoldoende ge-
steund door een wel zeer zwakke
middenlinie, kwam er helemaal niet
aan te pas. Dit laatste werd bewe-
zen door het feit dat doelman Hak-
sel gedurende 25 minuten geen en-
kel schot behoefde te stoppen.

De eerste de beste aanval van de
thuisclub was echter direct raak.
Halderman plaatste de bal laag
langs de grond, waarna de toestor-
mende Visser geen moment aarzel-
de en Haksel met een keihard schot
passeerde. 1-0.

Even later was het een schot van
Halderman dat rakelings langs de
rechterkant van het doel ging.
Zandvoortmeeuwen had gedurende
een korte tijd een stem in het ka-
pittel, maar de hard werkende Am-
sterdammers kwamen terug en ga-
ven doelman Ter Wolbeek gelegen-
heid zijn kunnen te tonen. Een kei-
hard schot van de rechtsbinnen
Without wist hij op meesterlijke
wijze te stoppen. Aan de andere
kant liet Castien, voor open doel
staande, .helaas een prachtige kans
om de stand op 2-0 te brengen,
voorbij gaan.

In de tweede helft verscheen Zee-
burgia met een invaller voor de
midvoor. De spelers uit de hoofd-
stad Waren voortdurend in de aan-
val en het doel van de thuisclub
maakte verschillende benauwde
ogenblikken mee. De verdediging
ondervond te weinig steun van de
kanthalfs, terwijl het te ~korte spel
een kolfje. naar de hand van de
Amsterdammers was. Maar zoals
meer gebeurd, tijdens ogenblikken
van onevenwichtig spel, Zandvoort
slaagde er in het tweede doelpunt
te scoren. Uit een hoekschop — ge-
nomen door Halderman, volgde een
kopbal van Visser en via de onder-
kant van de lat verdween de bal in
het net. 2-0.

Zeeburgia gaf de moed niet op en
voortdurend vtferd het Zandvoortse
doel belaagd. In de 25e minuut
werd, na de vierde handsbal van
Stokman1,, de toegekende vrije
schop op uitstekende wijze benut
door linksbinnen Zoutberg; Ter
Wolbeek greep over de bal heen.
2-1.

Zandvoortmeeuwen zou de over-
winning toch nog veilig hebben ge-

steld indien Visser de strafschop
wegens ongeoorloofd aanvallen in
een doelpunt had weten om te zet-
ten. De bal kwam echter tegen de
i-echterpaal terecht.

Dit was voor de Amsterdammers
het sein om opnieuw naar voren te
komen. Zandvoort kwam handen en
voeten te kort en had technisch
niets in te brengen. Zeven minuten
voor het einde kwam de verdiende
gelijkmaker nadat Ter Wolbeek de
bal liet glippen en Without niets
anders te doen had dan de bal in
het doel te schuiven. 2-2.

Met deze stand kwam het einde.
JGB.

Sint voor schooljeugd
Evenals voorgaande jaren zal er

dit jaar wederom een St. Nikolaas-
f eest worden gegeven voor a l l e
kinderen van alle Zandvoortse
scholen. Dit jaar echter zullen de
onderwijskrachten niet met een lijst
aan uw deur komen, maar wel
komt uw kind met een leeg loon-
zakje thuis. Het is de bedoeling dat
u hierin uw bijdrage doet. Geeft u
royaal, want er is veel' geld nodig
om al de kinderen te tracteren, een
toneelvoorstelling te geven enz.

De onkosten kwamen ieder jaar
op f l,— per kind.

De inwoners van Zandvoort die
geen kinderen meer. op. school heb-
ben en die toch ieder jaar hun bij-
dragen gaven, kunnen dit nu aan
de scholen afgeven of storten op de
girorekening van de penningmees-
ter de heer S. C. S. Rijper, Zand-
voortselaan 4, giro 387615, onder
vermelding „St. Nikolaasfeest Zand-
voortse kinderen".

Helpt u allen mee om de Zand-
voortse kinderen een onvergetelijk
Sint Nikolaasfeest te geven.

Namens het Sint Nikolaas comité
Zandvoortse scholen, G. Loogman.

Verrassingsavond
De Wilhelminaschool organiseert op
woensdag 15 oktober een z.g. Ver-
rassingsavond, waaraan tal van
prijzen en attracties verbonden
zijn.

Ambassadeur
bracht onderscheidingen

De ambassadeur van Oostenrijk,
dr. G. Afuhs, heeft j.l. maandag in
gezelschap van zijn echtgenote en
de consul-generaal van Oostenrijk
de heer J. C. van Marken, een be-
zoek aan Zandvoort gebracht en
vijf onderscheidingen uitgereikt.
Burgemeester mr. H. M. van Fene-
ma ontving de gasten 's morgens
om elf uur aan de voet van het
bordes van het raadhuis. In de
raadzaal, die was versierd met rode
en witte dahlia's, werden de hoge
gasten voorgesteld aan de wét-
houders, de heren A. Kerkman en
G. Tates en de gemeentesecretaris
de heer W. M. B. Bosman. Mr van
Fenema zei het bezoek van de am-
bassadeur zeer op prijs te stellen.
Hij gaf een historisch overzicht van
de ontwikeling van Zandvoort van
vissersdorp tot moderne badplaats,
en schetste de na-oorlogse periode
van Zandvoort en wees daarbij op
de goede relatie met de Oosten-
rijkse toeristen.

'Eerst in het Nederlands en later
in het Duits wees Dr. Georg Afuhs
op de strijd die Nederland en
Oostenrijk tegen de verdrukkers
hebben moeten voeren. Ook Zand-
voort heeft ernstig onder het ge-
weld geleden, maar de badplaats
heeft zich na de bevrijding spoedig
weten te herstellen.

Spreker spi-ak niet afzonderlijk
over de verdiensten van de vijf
mannen, die door een besluit van de
Bondspresident van 15 augustus
1958 met eretekens werden begif-
tigd.

Burgemeester mr. H. M. van Fe-
nema ontving het gouden ereteken
van Oostenrijk en de heren mr. Ph.
L. J. Reijinga (oud commis-
saris van politie), notaris H. Wil-
lemse en dr. A. E. J. Th. Plaschke
het zilveren ereteken. Aan de heer
G. J. W. Vreman (oud hoofd-
inspecteur van politie) overhandig-
de de heer Afuhs het gouden kruis
van verdienste.

Burgemeester Van Fenema
dankte voor de onderscheidingen en
verzocht de ambassadeur de dank
aan de bondspresident over te
brengen.

In het begin' van de middag be-
zichtigde het gezelschap de weder-
opbouw van Zandvoort.

Schijn in toren
Gedurende enkele weken wordt

een proef genomen met een in
de toren van de Hervormde
kerk opgesteld imitatie-carillon.

Voor de galmgaten in de
toren zijn een viertal akoestische
boxen geplaatst die onderling zijn
verbonden met een tweetal hoge-
toonluidsprekers.

Via deze boxen en luidsprekers
worden gramofoonopnamen van ca-
rilloncomposities ten gehore ge-
bracht. Volgens insiders zijn de
klanken van 't pseudo-carillon , niet
te onderscheiden van. de authentie-
ke geluiden. Zij vinden, dat ze niet
vals „maar "bedriegelijk echt klin-
ken". • < • " . . :



FAMILIEBERICHTEN

Cietrouwd:
J. MAKKINK
en
J. J. LUNSHOF VAN DIJK

De heer en mevrouw J. Makkink-
van Dijk danken hiermede hartelijk
voor de vele blijken van oelangstel-
ling bij hun huwelijk, ondervonden.
Zandvoort, Trompstiaat 17 flat 8

Noordboulevard

Getrouwd:
Mr. J. C. F. PONS
en
TINEKE KROESKOP

Zandvooit, 11 oktober 1958
De Favaugeplein 57

Over Korea en Japan
Op vrijdag 24 oktober a.s. spreekt
in Ons Gebouw voor het Instituut
voor Arbeidersontwikkeling Jef
Last over Korea en Japan.

Bridgers bijeen
J.l. vrijdagavond hield de Zand-
voortse Bridgeclub een goed be-
zochte jaarvergadering onder voor-
zitterschap van de heer J. G Bisen-
berger.

Gememoreerd werden de goede
resultaten van het afgelopen jaar.
Een overwinning en een nederlaag
tegen de Amsterdamse Effecten-
beurs, een overwinning tegen „De
Wadden" uit Zaandam, één neder-
laag tegen Boekenrode en een over-
winning tegen de Sociëteit Zand-
voort 1902. Het dameskoppel Bros-
sois-Fabel werd districtskampioen
damesparen Kennemerland.

De jaarverslagen van secretares-
se en penningmeesteresse werden
goedgekeurd. Het ledental — 78 —
bleef gelijk aan dat van het vorig
jaar. De aftredende bestuursleden
mevr. Schutte en de heren Bros-
sois, Schutte en Sjouwerman wer-
den bij acclamatie herkozen.

In de kascommissie werd in de
vacature-Heuft voorzien door de
verkiezing van de heer Claessen.

In maart 1959 zal het 12i/„-jarig
bestaan van de bridgeclub worden
gevierd.

&H,

„Zandvoortmeeuwen"
Uitslagen 11 oktober:

AMVJ-Zandv.m. 0-5
IJmuiden 4-Zandv.m. 2 1-2
Zandv.m. 3-SIZO 3 4-3
Schoten adsp. a-Zv.m. a 1-2
EDO adsp. c-Zv.m. b 2-3
Zandv.m. adsp. c-HFC d 2-2
Zandv.m. adsp. d-EDO e 2-1
VEW adsp. a-Zandv.m. e 7-0
Zandv.m. adsp. f-Haarlem g 12-0
DCO adsp. b-Zandv.m. g 7-0
Zandv.m. adsp. h-RCH l 3-2

Uitslagen 12 oktober:
Zandv.m.-Zeeburgia 2-2
Aalsmeer 2-Zandv.m. 2 1-3
RCH 5-Zandv.m. 3 2-6
Ripperda 5-Zandv.m. 5 1-2
RCH 9-Zandv.m. 7 . 3-5
Halfweg jun. a-Zandv.m. b 11-2

*
Ranglijst Zandvoortmeeuwen
Het gelijke spel van Zandvoort-
meeuwen was voldoende om de 2e
plaats op de ranglijst te behouden.
Baarn zorgde er voor dat West-
Frisia naar de derde plaats werd
verwezen. De ontmoeting Baarn-
Zandvoortmeeuwen a.s. zondag is
daarom van het grootste belang
voor het bezetten van de bovenste
plaats.

De stand is thans als volgt:
Baarn
Zandv.m.
West-Frisia
WA
Watergr.m.
Hollandia
Holland
JSV
Kennemers
WE
Zeeburgia
HBC

4 3
4 2
4 2
4 2
4 l
4 2
4 2-
4 l
3 l
4 l
4 O
3 O

O l 6 15- 5
2 0 6 8-4
1 1 5 8-3
O 2 4 12- 9
2 1 4
0 2 4

2 4

8- 8
9- 9
7- 7O

2 1 4 11-11
1 1 3 6 - 6
1 2 3 8-12
2 2 2
1 2 1

5-13
4-14

Zandvoortse Korfbalclub
Na drie achtereenvolgende neder-
lagen is het eerste twaalftal er in
geslaagd voor de eerste twee pun-
ten te zorgen. Op eigen terrein
werd in de morgenuren met 5-3 van
DSV l gewonnen. De rust ging met
3-3 in. De doelpunten kwamen van
Berrier (2), Tineke van Dalen,
Thea Molenaar en Rudi Bisenber-
ger.
Het tweede twaalftal speelde even-
eens thuis. Haarlem 4 was echter
overtuigend sterker en boekte een
7-1 overwinning.

Het adspirantentwaalftal b kwam
voor de eerste maal uit en werd met
3-0 door Sport Vereent b ver-
slagen.

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Dat Alkmaar zich nog altijd het
recht van victorie voorbehoudt heb-
ben de spelers van de Zandvoortse
Hockeyclub j.l. zondag ondervon-
den. Het Ie elftal van ZHC verloor
met 3-1 van de spelers uit de kaas-
stad en het Ie dameselftal met 2-1.

Het tweede herenelftal had zon-
dag vrij van de competitie. Het der-
de team bond op eigen terrein de
strijd aan tegen BMHC 9. Deze ont-
moeting won de thuisclub met 2-0.

Een wedstrijd tussen Zandvoort4
en Saxenburgers 2 was een ontmoe-
ting tussen oudere spelers. Zand-
voort vertoonde iets meer routine
dan de tegenpartij hetgeen tot uit-
drukking kwam in een licht over-
wicht. Zandvoort slaagde er in
Saxenburgers met 4-1 te verslaan.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
J.l. zondag vonden in verscheidene
plaatsen van ons land z.g. districts-
wedstrijden plaats .voor de jeugd en
de ouderen, die waren bedoeld als
voorwedstrijden voor de strijd om
de nationale turntitel.

Voor gymnasten uit Noordholland
werden de wedstrijden gehouden in
de Turnhal te Amsterdam.
. Bij de jeugd namen drie OSS-

meisjes aan de wedstrijden deel.
Van de twee-en-twintig deelne-

mende meisjes plaatste A. van Soo-
lingen (OSS) zich met 44,15 p. op
de vierde plaats. Het is niet onmo-
gelijk dat zij, door haar fraaie wij-
ze van turnen, zal mogen deelne-
men aan de finale voor de jeugdti-
tel tezamen met de best geplaatsten
uit de overige districten.

Bij de senioren veroverden mevr.
B. IJpenburg-Drommel 47,55 p. en
Klaas Boot 57,35 p. de bovenste
plaats waardoor zij zich verzekerden
van een plaats in de volgende ronde

*
Onderling wedstrijden O.S.S.

Onder leiding van de heer J. Jager-
man werden donderdag en vrijdag
j.l. de onderlinge wedstrijden in de
gymnastiekzaal van de Wilhelmina-
school voortgezet.
Ook bij deze - grote - groepen werd
zeer enthousiast gewerkt. Ook nu
had de uit leerlingen van de sport-
school „Cios" samengestelde jury
zeker geen gemakkelijke taak.

Aan de hand van de verkregen
resultaten zullen de lessen in groe-
pen worden verdeeld. De beste re-
sultaten zijn: >

Donderdag
Meisjes 8 en 9 jaar:
1. Yvonne v. Woudenberg 35 p.
2. Carla v.d. Kruk 32 p.
3. Ednai Sperling 31 p.
Meisjes 10 en 11 jaar:
1. Petra Looijer 33,5 p.
2. Ansje Schraal, Ida Halewijn

31,5 p.
3. Hilde Molenaar 31 p.

Vrijdag
Meisjes 8 en 9 jaar:
1. Mildred Pimentel 32,5 p.
2. Tineke Akersloot 31 p.
3. Helja Bonset 30 p.
Meisjes 10 en 11 jaar:
1. A. van Breukelen 33,5 p.
2. J. Vlaanderen, T. Visser 33 p.
3. V. Lodder 31,5 p.

KJ.C. „Noord"
De stand na de 2e ronde voor okto-
ber is thans:

1. R. Driehuizen 11102 p.
3. Jb. Paap 10757 p.
3. Mevr. Hoogendijk-van Duiven-

boden 10145 p.
4. R. Roest 10136 p.

Zandvoortse Bridgeclub
Na de tweede selectiewedstrijd van
de Zandvoortse Bridgeclub staat de
fam. Prins met 132,30% bovenaan,
gevolgd door het dameskoppel Bak-
kenhoven-De Jong met 128,12% en
fam. van Eckelt met 119,64%. De
fam. Heidoorn Jr. bezet met 70,76%
de 40e plaats.

Puzzelen langs de weg
De motorclub „Zandvoort" organi-
seert op zondag 19 oktober een
puzzelrit voor auto's en motoren
over een lengte van plm. 70 km.
Start om 13 uur bij het clubhuis
„De vijverhut".

Politie wint wisselbeker
Er werd dit jaar door zes elftallen
aan het vierde Corodex-voetbal-
toernooi deelgenomen.

De eindstand in groep a werd:
Politie 2 2 O O 4 11- 4
Bouwvakarb. 2 1 0 1 2 9-7
Colpitt 2 0 0 2 0 7-16

Groep b:
Gemeente-ambt. 2 1 1 0 3 5 - 2
Corodex 2 1 1 0 3 8 - 4
Posterijen 2 0 0 2 0 2 - 9

Zaterdag j.l. werd in het Kennemer
Sportpark de finale gespeeld tus-
sen de Politiesportvereniging en de
voetbalvereniging van gemeente-
ambtenaren. Na een spannende wed-
strijd, die in een gelijk spel eindig-
de (1-1), wist de politie, na verlen-
ging van de ontmoeting, het win-
nende doelpunt te scoren. 2-1

ROEPERS
WONINGRUIL

Aangeb. te Haarlem-Zuid
gen. vrij huis, g. st. drie
zijden tuin. Gevr. te Zand-
voort groot huis voor gez.
m. 6 kind. Mw. Dik. Fred.
Hendriklaan 13, Haarlem,
telefoon 34958.

WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort

Aangeb. mod. ben.huis, 4
kmrs, ruime hal, badkmr,
enz. c.v. en w.w., bill. huur
m. ged. uitz. op Suriname-
plein. Gevr. vrije woning
m. vrij uitz., evt. koop.
eengezinshuis. Br. nr 7901
bur. Zandv. Courant.

ZOLDERKAMERS te huur
gesch. v. l a 2 pers. b.b.h.h.
Br. nr. 7903 bur. Z. Crt.

BIJVERDIENSTEN! Ook
voor thuiswerkers. Post-
bus 6. Borne, O. U ontv.
in ieder geval. antw.

Aangeb. 2 pits mod. GAS-
.STEL en KEUKENTAFEL
Samen ƒ 25. Leeuweriken-
straat 12 flat 5.

TE KOOP: leren h. jas
.ƒ 55; vlokmatras ƒ 10;
grote Brandaris trechter-
haard m. nog 2 jaar gar.
ƒ 200 weg. oliestook. De
Nijs, Helmersstraat 15.

Te koop: goede Philips
RADIO. A. J. v.d. Moo-
lenstraat 64z, na 17 uur.

Uw DINER
aan huis bezorgd

„BODAMÈR Jr"
Tel. 2313, Oosterp.straat 3
Ook bij abonnement.
Geen bezorgloon.
Voor het weekend V, kip
(in roomboter gebraden)
appelmoes, aardappelen

•;ƒ 3,75 p.p., 2 pers. ƒ 6,50
(iedere zaterdag vóór 12
uur besteld)

MEISJE b.z.a. als hulp i.d.
huish. v. hele dg. Liefst
waar kinderen zijn. Br. nr
7904 bur. Z. Crt.

OPSLAGRUIMTE gevr.
Aanb. Dorpsplein 11.

Te koop gevr. GROOT
HUIS. Ook gen. te ruilen.
Br. nr. 7902 bur. Z. Crt.

ALBERT HEIJN heeft
plaats voor een JONGE-
MAN (15 a 16 jaar) voor
diverse werkzaamheden.
Goed loon, bedrijfskleding
gratis. Aanmelden: filiaal
Grote Krocht 24, Zand-
voort.

Gevr. HULP i.d. HUISH.
v. 8-7 uur in gez. m. 3
kindertjes. Mevr. Keislair,
Kostverlorenstr. 99, telef.
2406.

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen. Tot
1.30 uur geopend. Zee-
straat 62, tel. 2263.

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Za. 18, zo. 19 okt., 8 u.
De Haagse Comedie

„De Maanvogels"

Di. 21 okt., 8 uur
Rott. Toneel

„Heeft iemand
nog iets?"

Do. 23 okt., 8 uur
Charlotte Kohier
„VRASXUITE"

Pr.: ƒ 1,25 tot ƒ 5 (a.i.)
Coupons geldig. Plaats-

bespr. op speeld. en 2
dg. erv. Tel. na 12 u.

Lach en gezelligheid.... brengt onze school profijt.'

Bezoekt onze grote

VERRASSINGSAV6ND
op woensdag 15 okt. a.s. in de Wilhelminaschool.

* Textiel- en levensmiddelenstand
*• Schilderijengalerij - Toneel
* Film - Vrolijke keuken - Theetent
•Ar Rad van avontuur - Bar etc.

Tal Tan attracties met leuke prijzen

wevenit stct-pant
Enkalon-versterkte
garens.
Modern split.
Voor 2-15j.,
v.a. 8."

„DE KAMPIOEN"
AD. NOTTEN - HALTESTRAAT 59

Maak van Uw tijdschriften een
waardevol boek! Laat ze daar-

om bij ons inbinden.
GERTENBACHS DRUKKERIJ

Achterweg l Telefoon 2135

uitreiking
blokploeg diploma's

Op maandag 20 oktober zal in
restaurant „Zomerlust" in Zand-
voort een bindingsavond worden
gehouden voor de afdeling Zand-
voort van „Bescherming Bevol-
king". Burgemeester mr. H. M. van
Fenema zal aan de Zandvoortse
blokploeg welke op 27 juni de
groepsvaardigheidsproeven heeft
afgelegd de diploma's uitreiken.

Wasmachines
Centrifuges
Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974:

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2262, Informatiebureau Vreemdelin-
genverkeer, Kiosk Raadhuispleln.

2000 Brandmelding

3043, 3041 Politie ;

2100 Politie (alleen v. noodgevallen .̂
2345 Gemeente Secretarie
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat,en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeekestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3346 Hoboplex, Stationsplein 13-15,
Hout, board,. triplex

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
•bachs Drukkerq, Achterweg 1.

Daar kunt u heen
Monopole

Dinsdag H oktober, 20 u: film
„Jacht op een scherpschutter".

Woensdag 15 oktober, 20 uur: idem.
Donderdag 16 oktober, 8 uur: film

„Het vlees is zwak".
*

Oommissie v. huish. en geeinsvoorl.
Maandag ZO, 21 oktober en 3

nov., 20 u., Gem. Gasbedrijf, Tol-
weg '10: cursus bloemenschikken.

*
Hotel Bouwes

Gedurende het weekend: Cor Halle-
kwintet.
Zondags matinee.

*
Stadsschouwburg, Haarlem

Zaterdag 18 oktober, 8 uur: De
Haagse Comedie met „De maan-
vogels".

Zondag 19 oktober, 8 uur: idem.
Dinsdag 21 oktober, 8 uur: Rotter-

dams Toneel met „Heeft iemand
nog iets?".

Donderdag 23 oktober, 8 uur: Char-
lotte Kohier met „Vrasxuite".

een. £tefc,s Cs, U een. w&g.
Voetballen is primitief

Bij de dames en de heren (U weet
dat ik daar in 't vervolg onze ach-
tenswaardige gemeenteraad mee
bedoel) kwam dezer dagen een
brief binnen van een hoofd van een
onzer zegenrijke onderwijsinrichtin-
gen. De brief is interessant genoeg
om er U kennis van te laten dra-
gen. Hier volgt de letterlijke tekst:

Edelachtbare dames en heren,
Aangezien de kinderen van mijn
school ieder jaar de Tour de Fran-.
ce volgen met een ijver, die ik —•
zo dacht ik er aanvankelijk over —
gaarne op andere dingen en weten-
schappen gericht zag, ben ik zo
vrij uw medewerking in te roepen
voor de aanschaffing van een der-
tigtal racefietsen.'Ik kan U met de
hand op het hart verklaren dat ik
dertig zeer begaafde fietsers onder
mijn jongens tel. U moest dat eens
zien, met hoeveel enthousiasme zij
zich op de wielersport werpen, ech-
ter zonder fietsen, dames en heren!
Men zegt wel eens: „Wie de jeugd
heeft, heeft de toekomst". Maar de
jeugd heeft geen fietsen en bijge-
volg geen toekomst. Want zonder
fietsen is er voor hen geen leven.
Een goede racefiets kost ongeveer
ƒ 368. Voor de gevraagde 30 fiet-
sen zou uw Raad dus een kredietje
van ƒ 11.040 moeten beschikbaar
stellen.

Ik moet U nog zeggen dat ik fiet-
sen oneindig veel hoger schat dan
bijvoorbeeld dat verschrikkelijke
voetballen. Met voetballen worden
de boosaardigste lusten losgeslagen
bij de jongelui, zij schoppen elkaar
tegen de schenen en voegen elkaar.

ordinaire dingen toe binnen de krijt-
lijnen. Stelt U zich eens voor dat de
jeugd alleen maar zou voetballen....
Wat zou er van haar terecht ko-
men? Via het Nederlands elftal
zou het steeds verder bergafwaars
gaan met de jonge kerels, die —
als ze dan toch naar beneden moe-
ten — beter op een fiets, een race-
fiets kunnen zitten. U zult begrij-
pen dat dit maar een grapje is,
maar er zit een kern van waarheid
in. De voetbalsport werkt fnuikend
op de gemoedsrust van jonge men-
sen. Hoeveel scheidsrechters wor-
den er iedere zondag niet afge-
tuigd? En, dames en heren, eigen-
lijk is voetballen ontstellend kinder-
achtig. Achter mijn huis is een stuk
weiland, waarop iedere week druk
gevoetbald wordt. Mijn hart walgt
van de tonelen, die ik daar zie op-

, voeren En dat alles omdat de
een per se hoger wil schoppen dan
de ander .'. En dat niet alleen, de
een wil ook harder schoppen dan
de ander. Dames en heren,- dit is
weerzinwekkend en ̂ primitief. Ik be-
hoef U nauwelijks de grote peda-
gogische waarde van het wielren-
nen te schetsen. Een goed wielren-
ner is meestal ook een goed leer-
ling. Ik heb gemerkt dat hard fiet-
sen stimulerend op het leervermo-
gen werkt. De jongen, die hard
fietst, w£l als 't ware z'n tijd voor-
uit zijn, is dus een naar kennis dor-
stend mens!

Ik moge U dan ook dringend ver-
zoeken aan onze innigste wens te
voldoen. Te zij'ner tijd 'hoop ik nog
een lans te kunnen breken voor een
wielerbaan in Zandvoort! Ik heb 't

sedert de aanvang van mijn school-
hoofdschap in Zandvoort als een ge-
mis gevoeld dat hier niet een be-
hoorlijke wielerbaan is. Om de ge-
dachte te. bepalen zou er een klein
wielerstadion kunnen gesticht wor-
den op de plaats waar nu het voet-
balveld van Zandvoortmeeuwen ligt.
Op deze manier slaat U twee vlie-
gen in één klap! Maar dit laat ik
vanzelfsprekend aan uw wijs beleid
over. U hebt meer dan eens blijk
gegeven 't hart op de goede plaats
te hebben en dat geeft mij vertrou-
wen in de toekomst van onze kin-
deren, ja zelfs in de toekomst van
ons dierbaar vaderland, dat één
grote wielernatie moet worden.

Laat dit steentje (van ƒ 11.040,-)
uw bijdrage zijn aan de verwezen-
lijking van een groots doel.

(w.g. onleesbaar)

P.S. Kunt U dat stomme voetballen
niet verbieden in onze dorpsgemeen-
schap ?

Wel, vrienden, onze voortreffelijke
gemeenteraad mag dan geen blad
voor de mond nemen - zoals ik ver-
leden week las - dit schoolhoofd
doet het ook niet! Ik heb me laten
vertellen dat de heer Breure in een
gehouden fractieoverleg een harts-
tochtelijk beroep heeft gedaan op
het gezond verstand: Hij pleitte
voor een drastische bezuiniging op
het aangevraagde krediet • van
ƒ 11.040. „Laten wij ƒ 40 schrappen
van dit altijd nog betrekelijk hoge
bedrag", zei hij. „De kinderen moe-
ten de fietsbellen dan maar zelf be-
talen of ze met Sinterklaas in hun
schoen vragen".

Vrienden, bange vrees bekruipt
mij Men is in staat dit baan-
brekende idee van het schoolhoofd
te torpederen voor dertig fiets-
bellen

BARTJE
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Gemeentelijk tekort van f 256.917
Meer dan een ton voor de politie

Het kasboek van de gemeente Zandvoort, de begroting voor 1959, ver-
toont een tekort van ƒ 256.917,—. In deze tijd van grote geldsommen
een bagatel, maar voor een gemeenschap als Zandvoort nog altijd een
indrukwekkend bedrag.
Dit gemeentelijk tekort wordt gedeeltelijk gedekt door de saldi-reserve
aan te spreken. Om de begroting sluitend te krijgen is een extra-bij-
drage van het rijk in de kosten van gemeentepolitie geraamd.
Bedroeg het verschil tussen de inkomsten en uitgaven voor en van c! e
politie over 1958 ƒ 71.844,-, voor '59 wordt een bedrag van ƒ 106.301
nodig geacht.
Sedert jaren dringt de gemeente bij het Rijk op een vergoeding in
de politiekosten aan, maar het is tot op heden bij vage en monde-
linge toezeggingen gebleven.
Misschien slaagt men er dit keer in het rijk te vermurwen.

In hun toelichting op de begroting,
waaruit wij enkele grepen hebben
gedaan, betreuren b. en w. het, dat
zij geen waterdicht financieel stuk
kunnen aanbieden.

Het is zeer moeilijk, schrijven zij,
de begroting sluitend te maken zon-
der het verzorgingspeil aan te tas-
ten, dan wel de eigen inkomsten
op te voeren.

Het gebied, waarop de gemeente
zelfstandig over heffingen kan be-
slissen is zeer klein. Voor ongeveer
22 procent van de totale inkomsten
heeft de gemeenteraad slechts auto-
nome bevoegdheid. Niettemin wil-
len b. en w. een onderzoek instellen
naar de mogelijkheid van verhoging
van een of meer belastingen op pach-
ten. B. en w. hopen dat de op-
brengst van de rijksbelastingen wel-
ke aan de gemeente ten goede komt
in de loop van het jaar hoger kan
worden geraamd en dat het verz ;ek
van de raad om een subjectieve ver-
hoging uit het gemeentefonds moor
effect dan voorheen zal sorteren.
Een nieuwe regeling van het Alge-
meen Burgerlijk Pensioenfonds zal
kunnen leiden tot verlaging van het
begrotingstekort met ƒ 66.0S5,—

Wanneer het nadelig verschil tus-
&en inkomsten en tütgaven van de
gemeentepolitie buiten beschouwing
wordt gelaten, bedraagt het begro-
tingstekort ƒ 84.351,- tegen een te-
kort van ƒ 20.700,- voor 1958. Een
voorzichtig beleid achten b. en w.
geboden.

Door de uitbreiding van het inwo-
nertal konden diverse belastingen
hoger worden geraamd.

Woningbouw en strandexploitatie

De in aanbouw zijnde 80 wpnin-
gen van de woningbouwvereniging
„Eendracht maakt macht", zullen
binnen afzienbare tijd worden opge-
leverd.

Met de ontwikkeling van plannen
voor de bouw van meer woningw&t-
woningen in plan-Noord kan helaas
slechts een zeer bescheiden begin
worden gemaakt, a.l. '20 woningen
voor welker bouw de gemeente in
het lopende jaar bouwvolume kreeg
toegewezen. Omtrent de opzet van
het uitbreidingsplan Noord-Oost
kon nog geen volledige overeen-
stemming met de planologische
dienst worden bereikt.

Het college vertrouwt er op, dat
de beide stedebouwkundigen zo
spoedig mogelijk tot overeenstem-
ming met genoemde dienst zullen
geraken.

De aan de strandexploitatie ver-
bonden kosten moesten wederom
hoger worden geraamd dan in '58.

Werden deze kosten in 1957 ge-
raamd op ƒ 54.213 en in 1958 op
ƒ 61.773. thans worit een bedrag
van ƒ 68.162 nodig geacht.

Reeds eerder hebben b. en w. er
op gewezen, dat de stijgende ten-
dens bij deze uitgaven geen tegen-
wicht vond bij de raming van de
overeenkomstige inkomstpot.

Integendeel sedert jaren schom-
melt de opbrengst terzake van de
strandexploitatie om een bedrag van
ƒ 51.000. Het seizoen 1958 is wei-
haast een topseizoen geweest wat
de inkomsten betreft, doch de ge-
meente merkt hiervan in financieel
opzicht niet bijzonder veel, schrij-
ven b. en w.

Nu dit jaar de strandhuurcon-
tracten zullen aflopen en in het
nieuwe jaar de huren opnieuw vast-
gesteld zullen moeten worden, is
het naar hun mening noodzakelijk
om een ander systeem voor de bere-
kening van de strandhuren toe to
passen.

»
Onderwijs in do knel

Bij het onderwijs vormt de huis-
vesting van de leerlingen een pro-
bleem, dat zich steeds meer toe-
spitst. Zowel de Maria- als de Ju-
linanaschool waren te klein om de
toeloop van leerlingen in het pas

-aangevangen schooljaar op te van-

gen, terwijl ook de openbare ulo-
school met dezelfde situatie werd
geconfronteerd. Het bestuur van cie
Mariaschool heeft tijdelijk een klas
kunnen onderbrengen in het Patro-
naatsgebouw, terwijl het bestuur
van de Julianaschool een tijdelijks
oplossing vond door het plaatsen
van een directiekeet. Voor de open-
bare ulo-school werd het college ge-
noodzaakt van het lesrooster af te
wijken door elke dag een andere
klasse vrijaf te geven. Ook hier is
de huur van een directiekeet een
noodmaatregel om op korte termijn,
zij het enigermate, uit de eerste
moeilijkheden te komen.

Het behoeft naar de mening van
b. en w. weinig betoog, dat onder
deze omstandigheden van de leer-
krachten zeer veel wordt gevraagd.

Het college streeft (op korte ter-
mijn) een oplossing na voor de ge-
schetste moeilijkheden, opdat deze
zich niet in verdubbelde mate voor-
doen bij de aanvang van het vol-
gende schooljaar 1959/1960.

Op dit ogenblik zijn drie bouw-
plannen ontworpen, welke wachten
op de goedkeuring van de hogeie
overheid.
Voor de Mariaschool is een schets-
plan voor de bouw van 4 lokalen in
aug. 1958 om advies gezonden aan
de inspecteur van het l.o. Het ligt
in de bedoeling om hiervan voors-
hands twee lokalen te bestemmen
voor de Hannie Schaftschool.

Het plan om bij de openbare ulo-
school, de Wim Gertenbachschool,
een tweetal leslokalen bij te bou-
wen werd in de raadsvergadering
van 26 aug. '58 aanvaard. De goed-
keuring mocht nog niet worden ont-
vangen.

Het ontwerp voor de bouw van
een 4-klassige kleuterschool, de
Prinses Marijkeschool, voor welke
bouw de raad medewerking toe-
zegde bij besluit van 27 maart 1956,
verkeert in een eindstadium, zodat
wellicht binnenkort met de uitvoe-
ring van het plan een aanvang kan
worden gemaakt.

De kosten van de begraafplaats
worden thans begroot op ƒ 29.000.
Daartegenover wordt de opbrengst
der begrafenisrechten geraamd op
ƒ 5000. Het college zegt, dat deze
opbrengst in geen redelijke verhou-
ding tot de kosten staat. Een ont-
werp van een nieuwe verordening
op de begrafenisrechten is naast een
herziening van de verordening op
de algemene begraafplaats in voor-
bereiding.

Beide ontwerpen zullen zij spoe-
dig ter behandeling aan de raad
voorleggen.

Bij raadsbesluit van 25 sept. 1957
verleende de raad een krediet van
ƒ 25.000 voor het ontwerpen van
een plan voor de bouw van rioolwa-
terzuiveringsinstallatie.

B. en w. verwachten in staat te
zijn het definitieve plan in de eer-
ste helft van het volgende jaar aan
te bieden.

Verhoging begrafenisrechten
Het waterverbruik bedroeg in '57

541.221 m3, het wordt voor 1959
op 559.671 m3 geschat. Bij cleze om-
zet bedraagt de winst ƒ 23.872 te-
gen ƒ 31.403 in 1958.

De begroting voor het gasbedrijf
vertoont een winstsaldo van ƒ38.927
(vorig jaar ƒ 40.066,—) bij een
geraamd gasverbruik van 3.278.055
kubieke meter.

De exploitatiebegroting van het
badbedrijf sluit met een verliessal-
do van ƒ 3.341,- hetgeen veroor-
zaakt wordt door een lagere raming
van de opbrengsten.

Verwacht wordt, dat het aantal
stortbaden zal afnemen van 22.000
(geraamd voor 1958) tot 20.000 en
dat bij de kuipbaden van 1400 tot
1300. In '57 werden verstrekt 21894
douche- en 1456 kuipbaden. Het
lijdt geen twijfel, dat door het aan-
brengen van douchecellen, vooral in
de nieuwbouw, het badhuis sterk
aan betekenis inboet en binnen af-
zienbare tijd gedoemd is te ver-
dwijnen.

Over de schuldpositie van de ge-
meente deelt het college mede dat
het schuldrestant van de lopende
vaste geldleningen per l jan. 1958
een bedrag aanwijst van bijna
ƒ 12.000.000,—.

De schuld per inwoner is van '53
— ƒ 502 — gestegen tot ƒ 789 in
1958 en wordt voor het komende
jaar geraamd op ƒ 835.

Tien jaar korps reserve-politie
Het Korps Reservepolitie Zandvoort bestaat tien jaar en dit feit wil
men feestelijk herdenken. Op zaterdag 8 november a.s. wordt in het ge-
meentehuis van 15 tot 16.30 uur een receptie gehouden en in de avond-
uren wordt het jubilerende korps een amusementsprogramma aan-
geboden.

Bovenstaand bericht bracht een on-
zer medewerkers er toe eens te
gaan praten met de heer Huysman,
hoofdinspecteur van politie, die di-
rect bereid was het een en ander
over dit reservekorps te vertellen.

Dit korps werd in ZandvooH op-
gericht op 8 november 1948 tegelijk
met „Steun Wettig Gezag". Het re-
servekorps heeft zich, vertelde ^ de
heer Huysman, in Zandvoort een
goede naam verworven. Het korps
telt op dit ogenblik 27 leden met
een kern van acht man. Deze laat-
sten maken vanaf de oprichting
deel uit van de organisatie.

Er wordt zeer intensief gewerkt.
Tijdens de wintermaanden, van ok-
tober tot mei, krijgen de reservis-
ten lessen in wetskennis, volgen le-
zingen en wonen filmavonden bij.
De praktijkoefeningen komen neer
op exerceren en schietoefeningen.

De lessen worden gegeven door
de heer Huysman en de heer Dou-
ma. De heer Methorst is admini-
strateur van het korps.

De instructiebijeenkomsten wor-
den door Ue leden regelmatig be-
zocht en de heer Huysman stelde
met voldoening vast dat er weinig
verloop in het reservekorps is. Er
heerst een prettige geest in dit
korps, dat is samengesteld uit alle
lagen van de Zandvoortse gemeen-
schap.

In het begin stond het beroeps-
korps nogal afwijzend tegenover de
reservisten. Er is echter langzamer-
hand een wederzijdse waardering
ontstaan en de politieman van pro-
fessie werkt thans in goede ver-
standhouding samen met de reser-

veagent. Vooral in de zomermaan-
den, tijdens feest- en circuitdagen
komt dit goed tot uiting.

Het korps heeft een aktieve con-
tactcommissie, bestaande uit de he-
len Herfst, Joukes, Kalshoven, Van
der Mije en Terpstra.

De reservepolitie heeft, volgsns
de heer Huysman, in de afgelopen
tien jaar bewezen een betrouwbare
en goedwerkeiide organisatie te
zijn. Acht november, de datum van
het tienjarig bestaan van dit korps
wil men daarom niet ongemerkt
voorbij laten gaan.

Burgerlijke stand
10 oktober-16 oktober 1958.

Geboren: Aaldert, zoon van J.
Koper en J. Oosterloo; Yvonne
Jeannine, dochter van M. H. Roo-
sendaal en W. J. E. Strijder.

Ondertrouwd: Reinder van der
Werff en Grada Carolina van Norde

Getrouwd: Cornelis Walterus
Antonius Fens en Helena Theodora
Maria Lindeman; Gerrit Paap en
Wilhelmina Hendrica Schijf f; Juan
Carlos Florencio Pons en Egbertine
Cornelia Kroeskop.

Overleden: Alida Aleng, oud 64
jaar, weduwe van L. Mirandolle;
Doetje Wigersma, oud 88 jaar, on-
gehuwd.

Geboren buiten de gemeente:
Jacobus Cornelis Vlug; Johannes
Nicolaas van den Bos; Madeion
Ruige.

van,
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In zijn studie over de vaderlandse
schilderkunst en literatuur in de
16e en 17e eeuw schrijft Gerard
Brom over de verhouding tussen de
17e eeuwse dichters- en schilders
van ons land o.a. het volgende. „Of-
schoon de dichters een vaderlandse
taal gebruikten, deden ze hun best
om zo buitenlands mogelijk te spre-
ken; en ofschoon de schilders daar-
entegen een wereldtaal hanteerden,
spraken ze zuiver Hollands, als ze
geen Haarlems praatten. Maar in
plaats van de poëzie, die de algeme-
ne smaak van Europa volgde, is de
schilderkunst universeel geworden".

In» deze zin sluiten de tekeningen
en etsen van Pieter Giltay, die men
deze maand kan zien in de kleine
expositieruimte „In 't Goede Uur"
te Haarlem, aan bij de handschrif-
ten van beeldende kunstenaars uit
de 17e eeuw.

Ook hier vindt men een taal dicht
bij huis uitgesproken die toch ver-
der reikt dan de begrenzing van het
eigen erf.

Het eerste wat de toeschouwer in
dit werk treft is dat het niet onder-
hevig is aan een mode, aan een
groep, die de richting bepaalt en de
modewoorden in de beeldende kunst
aangeeft. Wie dit werk wil engage-
ren, passen in het raam van de tijd,
die staat tegenover iets passiefs,
iets geslotens dat terugwijkt wan-
neer men er een naam aan wil ge-
ven of een bedoeling aan wil hech-
ten.

Het werk van Giltay onttrekt
zich zeker niet aan de dingen om
ons heen, de tastbare en waarneem-
bare zaken. Men voelt de nabijheid
van zijn duinen, zijn Zeeuwse land-
schappen en zijn kinderportretten,
maar er is een reserve, een terug-
houdendheid in aanwezig.
Do tekeningen en etsen willen niet
raken aan de laatste en actuele
waarheden. Beter gezegd en meer
geschikt voor onze tijd, de laatste
„opzdttelijkheden".

Door dit werk wordt men niet
geschokt of gechoqueerd — hetgeen
maar al te vaak betekent dat een
kunstenaar bij een zekere andeie
categorie, een stroming, in het ge-
vlij wil komen — maar men gaat

Fancy fair
De oudercommissie van de Wllhel-
minaschool heeft op woensdag-
avond 15 oktober een fancy fair ge-
hóuden ten behoeve van haar werk
voor de school.

Deze avond mag bijzonder gc-
slaagd worden genoemd; velen
gaven van hun belangstelling blijk,
zodat allen die hebben meegewerkt
in de korte tijd van voorbereiding
en opstelling der verschillende
stands, hun moeite ruimschoots bc-
loond zagen.

Hartelijk dank aan allen die heb-
ben meegewerkt deze avond te doen
slagen. De opbrengst was ongeveer
ƒ 850,—. De oudercommissie

er mee om, men voert er een stille
dialoog mee. Het is moeilijk over
de tekeningen en etsen van Pieter
Giltay te spreken zonder namen te
noemen wa-armee dit werk verwant-
schap vertoont. Verwantschap niet
alleen met tekenaars en schilders
maar ook met denkers en een en-
kele dichter die geen woorden han-
teert om woorden maar om een zin,
een gedachte.

Enige van zijn tekeningen zouden
geschreven kunnen zijn of getoon-
zet.
De eenvoud van de lijn in een kin-
derportret, een vlierbosje of een
duinpad is maar ten dele gelegen in
de techniek en 't gebruikte materiaal,
rietpen of houtskool. Die eenvoud is
eerder het resultaat van een vol-
heid van denken welke aan de noti-
tie voorafgaat en die het grote ge-
baar, de virtuoze penseelstreek kan
ontberen.

In dit proces worden de emotio-
nele impulsen gesaneerd, de bijge-
luiden gezeefd, de overbodigheden
geïsoleerd.

Wat overblijft wordt vastgelegd,
hetgeen wezenlijk iets anders is dan
„de kunst van het weglaten" waar-
mee door bewonderaars nogal eens
wordt geschermd.

Het is weigeren toe te geven aan
datgene wat van de tijd is, van de
spraakmakende gemeente. Het is
luisteren naar een eigen taal.

P.

Mens in bedrijf
De gemeenschap Zandvoort van het
Humanistisch Verbond houdt op
vrijdag 24 oktober a.s. een opeiï
bare bijeenkomst in „Zomerlust".
Aanvang 8 uur.

De inleider, de heer K. Singer uit
Rijswijk zal spreken over .,De mens
in het bedrijf", terwijl na de inlei-
dmg gelegenheid tot discussie zal
worden gegeven.

Dooltocht door de nacht
Vrijdag 24 oktober a.s. des avonds
te 8 uur hoopt de afdeling Zand-
voort van de N.C.V.B. haar maan-
dolijkse bijeenkomst te houden in
de verbouwde nieuwe consistorie
der Hervormde Kerk.

Mevrouw T. H. de Ru-Offeringa
zal dan een bespreking houden naar
aanleiding van „Dooltocht door de
nacht" van Sholem Asch.

Simavicollecte
Het Simavi-comité deelt mede dat
de in Zandvoort op 9, 10 en 11 ok-
tober gehouden collecte ƒ 1217,67
heeft opgebracht. Het comité brengt
hartelijk dank aan de collectanten
(trices) en de milde gevers voor dit
fraaie resultaat.



Ruim 5000 gulden beschikbaar voor

Rode Kruiswoordpuzzel 19SS
De puzzellawine die ons vorig jaar heeft overspoeld in kranten en week-
bladen is langzaam weggeëbd en de stroom van suggestieve titels, zoals
„Kijk u rijk" e.d. is opgedroogd.
Eén is er echter heelhuids onder de vloedgolf vandaan gekomen, de jaar-
lijkse Rode Kruispuzzelwedstrijd. Niet ten onrechte, want het is een
intelligent speurwerk in en met woorden. Ook dit jaar, evenals voor-
gaande jaren, drukken wij deze puzzel voor de lezer af.
In 1957 namen ruim 20.000 personen over het gehele land verspreid,
aan deze Rode Kruis-attractie deel en ook dit jaar verwacht men weer
veel puzzelaars.
De opbrengst van de wedstrijd komt ten goede aan het Nederlandse
Rode Kruiswerk.

1. WAT U MOET DOEN.

Vul de open vakjes in met een der
hieronder vermelde woorden. HELP
en GEEP moeten op hun plaats
blijven staan. Een woord mag
slechts éénmaal worden ingevuld.

Het gaat er om een zo hoog mo-
gelijk aantal punten te behalen met
onderstaande puntenwaardering:

a is l, e is 2, i is 3, o is 6,
u is 7, y is 8 punten; verder
zijn b, c;, d en f is 4, g, h, j en

k is 5, l, m, n en p is 6, r. s.
t en v is 7 en w, x en z is S pun-
ten.

Als totaal aantal punten geldt de
waarde van de letters in de 56 vak-
jcs, dus ook van HELP en GEEP.

Bijvoorbeeld: rasp = 7 + 1-1-7
-t- 6 of 21 punten, maar rood =
7 + 6 + 6 + 4 of 23 punten.

Gekozen moet worden uit de vol-
gende woorden:

rib el
adat
adder
adel
ader
aken
aker
alzo
amen
atap
azen
baat
bedak
beer
bevel
biel
blad
bode
cham
daar
daas
dame
dazen
doel
dolk
dons
drop
edel
eden

eend
eems
eens
clan
eren
even
ezel
fonds
gaai
gaar
gaas
gade
gala
gard
gave
gebed
geel
gein
geld
gevel
gewin
gezel
gezin
glas
gloed
goal
goed
gort
graad

gras
gries
gril
guts
halo
iers
ikat
immer
kaak
kaal
kaas
kade
kant
keel
kees
kers
kets
klaar
klas
koek
kraam
krab
krap
kras
krat
kreek
kroes
krop

kurk
laan
lager
laks
lans
last
laven
leed
leep
leer
lenen
leren
lier
loer
loken
loon
lotus
luxe
maan
maat
made
minus
moor
naald
naar
nader
navel
nice

nier
node
nooit
noord
noot
ober
odeur
oran
otto
oven
pook
raad
raaf
raap
raar
raden
rail
rare
rasp
rede
rekel
rest
reven
roer
roet
rood
room
rots

ruben
saar
saldo
silo
sire
slap
slop
slot
smak
soda
solo
soort
sterk
storm
styx
taps
tarra
taxi
teen
tolk
toss
trap
trek
tres
trix
tros
zeel
zeven

Aantal door mij behaalde
punten:

Invullen mot bloklcttcrs:

Naam..

Adres..

Plaats..

2. PRIJZEN:
Groep I: Onder de verschillende in-
zenders met (volgens de jury) het
hoogste aantal punten, die ƒ l,—
extra postzegels hebben geplakt,
wordt een bedrag verdeeld van
ƒ 3250,-. Bijvoorbeeld bij 10 hoog-
ste inzenders ontvangt ieder ƒ 325,-,
bij 20 inzenders ieder ƒ 162,50 enz.
Groep u: Onder de verschillende in-
zenders met (volgens de jury) 'net
hoogste aantal punten, die ƒ 0,50
extra postzegels hebben geplakt,
wordt een bedrag verdeeld van
f 1750,-. Bijvoorbeeld bij 10 hoog-
ste inzenders ontvangt ieder ƒ 175,
Dij 20 inzenders ieder ƒ 87,50, enz.

3. VOORWAARDEN:
O Oplossing op een briefkaart plak-

ken of overtekenen.
@ Totaal aantal punten daarbij ver-

melden.
© Op de adreszijde, naast het ge-

wone posttarief (8 cent) ƒ \,-
extra postzegels plakken wiui-
neer u in groep l wenst mee te
doen en
ƒ 0,50 extra postzegels plakken
wanneer u in groep II wenst mee
te doen.
Inzenders in groep II, die csn
lijst rnet uitslagen wensen, moe-
ten ƒ 0,15 extra aan postzegels
bijplakken.
Deelnemers in het buitenland:
„Internationale antwoordcoupons
inzenden s.v.p.

© Uw naam en adres duidelijk
schrijven (met blokletters).

® Adresseren aan: Het Rode Kruis,
Prinsessegracht 27, Den Haag.

® Inzendingen moeten uiterlijk 73
januari 1959 vóór ]2 uur binnen
zijn.

4. Een onafhankelijke jury wijst cie

Altijd gaaf huid je

prijswinnaars aan. Voor precies ge
lijke oplossingen, die kennelijk af-
kbmstig zijn van éénzelfde bron
zal slechts één prijs mogen worden
gegeven. Aangenomen wordt dan
dat zij afkomstig zijn van éénzelf-
de inzender. Correspondentie over
de beslissingen van de jury kan niet
worden gevoerd; wie meedoet onder-
werpt zich hieraan.

De namen van de winnaars wor-
den opgegeven aan de bladen waar
in de puzzel is geplaatst, aan de
inzenders in groep I en aan de in-
zenders in groep II die 15 cent ex-
tra postzegels hebben bijgeplakt.

De prijswinnaars krijgen pcr-
soonlijk bericht.

(Beschermd door de Auteurswet
van 1912).

HIERfSTfiAT UW BRIEF
Door de in de kerktoren gehesen
uidspreker, die daar een op bedrog
gebaseerde functie gaat vervullen,
zal Zandvoort de riséu van geheel
Nederland worden.

Als de plannenmakers 'hun zin
krijgen dan kan men slechts (vrij)
met Charlvarius verzuchten:

„Och arme, deze generatie,
'Verzot op lichtjes en lawaai
Gevoelt geen zweem van veneratie
Voor wat eerwaardig is en fraai.
Zo hijst in 't kunstrijkst aller

landen
Men hier de kermisvlag in top
En zet men met profane handen
Het heilgenbeeld de zotskap op."

Abonné H.G.G.

Watergetijden
H.W. L.W. H.W. L. W. strand

okt. berijdbaar
19 8.06 3.30 20.33 16.— 12.00-18.30
20 9.15 4.30 21.49 17.— 13.00-20.—
21 10.38 6.- 23.20 18.30 14.30-21.—
22 -.- 7.30 12.01 20.— 3.30-10.—
23 0.32 8.30 13.05 21.— 4.30-11.—
24 1.29 9.30 13.56 22.- 5.30-12.—-
25 2.13 10.— 14.30 22.30 6.00-12.30

Geslaagd
Voor het examen makelaar in on-

roerende goederen is in Haarlem
geslaagd en beëdigd mevr. J. W. M.
Apol-Brugman.

Wrijf Kou en Pijn
weg met/PAMPQ

Onderwijs en stijging
op de maatschappelijke ladder

Weekendcursus te Bentveld op 1-8 november 1958

Voor belangrijke delen van de wes-
telijke wereld is de maatschappe-
lijke ontwikkeling' tot op heden uit-
gemond in een maatschappijtype,
dat welvaartsstaat genoemd wordt.
Het is niet altijd duidelijk wat men
daaronder moet verstaan. Zeker is
wel, dat dit maatschappijtype een
aantal karakteristieke strevingen te
zien geeft. Ten eerste is er een stre-
ven naar een zo hoog mogelijke
totale welvaart. Ten tweede een
streven, maar vooral een verlangen
naar een zo groot mogelijke sprei-
ding van die welvaart over alle be-
volkingsgroepen. Het gevolg kan
zijn een verdwijnen van maatschap-
pelijke, maar wellicht ook van cul-
turele verschillen in ons volk. Deze
mogelijkheden versterken de roep
om gelijkheid van kansen in onze.
samenleving. Immers de plaats
waartoe men op de maatschappe-
lijke ladder kan stijgen, blijkt
steeds duidelijker bepaald te wor-
den door de plaats van waar men
in de maatschappij start. Zijn de
startkansen gelijk wanneer het
onderwijs voor allen open staat
zonder belemmeringen van finan-
ciële aard? Of zijn er nog andere
omstandigheden van sociaal-cultu-
rele aard, die een stijging op de
maatschappelijke ladder belemme-
ren, althans bemoeilijken? Zo deze
vraag met „ja" beantwoord moet
worden, kan dan het onderwijs hulp
bieden om deze belemmeringen te
overwinnen, althans hun nadelig
effect zo gering mogelijk te maken?
Stellig' geen gemakkelijke vraag,
maar belangrijk genoeg voor allen
die bij het '.onderwijs werkzaam
zijn, om er over te- denken. Van-
daar, dat de Arbeiders Gemeen-
sehap in de eerste plaats hen uit-
nodigt om aan deze cursus deel te
nemen. Maar hen niet alleen, want
de aangeroerde problemen zijn
vraagstukken waarmee het gehele
Nederlandse volk te maken heeft.
Programma:
Zaterdag 17 uur: opening;

19.30 uur: Naar welke sociale
hiërarchie tendeert de huidige
samenleving ? — prof. dr. F. van
Hoek.

Zondag 10.15 uur: Sociaal-culturele

lostitut de Beauté

Tramstraat il, tel. 2723

belemmeringen — R. Swaab
(gevr.);
14.30 uur: Wat kan de school
hier doen? — algemeen gesprek;
18.00 uur: sluiting — broodmaal-
tijd — vertrek.

Hoofdleiding: mejuffrouw ds. W. H.
Buijs, J. J. de Wit.

„Zandvoortmeeuwen"
Programma zaterdag 18 oktober:

Zandv.m.-ADM 15.45 u.
152 Zandv.m. 2-SAC 15.30 u.
156 Zandv.m. 3-SMS 3 15.30 u.
170 Zv.m. adsp. a-Ken.l. a 14.30 u.
189 Zv.m. adsp. b-DSK a 14.30 u.
200 Schoten adsp. b-Zv.m. c 15 u.
217 Z.m. adsp. e-Ripperda a 14.30 u
240 Z.m. adsp. f-Ken.land d 15.30 u.
258 DIO adsp. b-Zv.m.. h 15.30 u.
Programma sondag 19 oktober:

Baarn-Zandv.m. ' 14.30 u.
Zandv.m. 2-Haarlem 4 14.30 u.

20 Zandv.m. 3-Hillegom 3 9.45 u.
34 Halfweg 2-Zandv.m. 4 12 u.
48 Haarlem 8-Zandv.m. 5 9.45 u.
63 Zv.m. 6-Spaarnevogels 2 9.45 u.

103 Zv.m. jun. a-TYBB a 12 u.
118 Zandv.m. jun. b-HFC c 9.45 u.
133 Zandv.m. jun. c-DSK a 12 u.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Programma zaterdag 18 oktober:
213 TZB adsp. a-TYBB d 15 u
233 Hoof d.'Boys b-TZB b 15.30 u.
Zondag 19 oktober:
45 EHS 3-TZB 2 12 u
72 TZB 3-DSB' 3 14 u.
90 TZB 4-Spaarndam 4 12 u

130 TZB jun. a-Concordia d 12 u
141 TZB jun. ta-O. Gezellen c 14 u

Zandvoortse Korfbalclub
Het eerste twaalftal gaat zondag
naar Santpoort om de strijd aan te
binden tegen Sport Vereent 2, aan-
vang 2 uur.

Het derde twaalftal reist naar
Haarlem en speelt tegen Ooster-
kwartier 6. Deze ontmoeting beginl
om 10 uur.

Wellicht slaagt het adspiranten-
twaalftal a er in de eerste overwin-
ning in de wacht te slepen. Zater-
dagmiddag speelt dit team tegen
Oosterkwartier c.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Aan een groot aantal jongens en
meisjes van 12 jaar en ouder kan,
na de gehouden selectie bij de on-
derlinge wedstrijden, de K.N.G.V.-
vaardigheidsproef worden afgeno-
men. Deze vaardigheidsproef wordl

Pracht handen
Tube 95« Hamea-Gelei
Het Is de Hamamelis die 't 'm doet

FAMILIEBERICHTEN

Heden overleed op donderdag
16 oktober onze lieve, zorg-
zame vrouw, moeder en
grootmoeder
mevrouw
Ernestine Fransiska Boshuis-

Raste
in de ouderdom van 63 jaar.

Smedestraat 13, Zandvoort
Martinus Boshuis
Elizabeth Steenkamp-

Mantel
Gris Steenkamp
Annamarie Terol-Mantel
Cornelis Terol
en kleinkinderen.

De begrafenis zal plaats vin-
den maandag 20 oktober op
de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort om 3 uur.
Vertrek vanaf sterfhuis 2.45
uur.

Voor 'de vele bewijzen van deel-
neming welke wij mochten ont-
vangen bij het heengaan van onze
lieve moeder, behuwd- en groot-
moeder
SARA CATHARINA PFUNDT-

geb. Broekman
betuigen wij u hiermede onze op-
rechte . dank.

Mede namens de familie:
G. Pfundt

Rotterdam, oktober 1958. ;

Huidgenezing
Huldzuiverheïd - Huidgezondheid

F» U ROL
Houdt de winter uit handen en voeten.

afgelegd in de turnzaal in Haarlem-
Noord onder auspiciën van de Ken-
nemer Turnkring op zaterdagmid-
dag 25 oktober a.s.

De vaardigheidsproeven K.N.G.V.
voor ie, 2e en keurklasse worden
afgenomen op l november eveneens
in Haarlem. Ook hieraan zullen
enige dames en heren van O.S.S.
deelnemen.
afd. volleybal
Dames: Vesmia-OSS l 2-2

OSS 2-Topscore 2 4-0
Heren: OSS I-Die Raeckse 2 - 1-3

OSS 1-OVRA 1-3
OSS 2-WIK 4 2-2

Programma maandag 20 oktober:
Dames: OSS 2-DSS 2 19.45 u.
Heren: Hepol-OSS 2 20 u.
Woensdag 32 oktober:
Dames: HVS-OSS l ' '21 u.
Heren: Santpoort-OSS l 21 u.

K.J.C. De Kroon
De stand in de wedstrijd van KJC
„De Kroon" luidt'als volgt:
1. G. de Leeuw 19831; 2. C. A. de ,
Muinck 19775; 3. M.v.d.Valk 18383;
4. F. Koning 18221.

Damnietrws
J.l. woensdag leed het eerste tien-
tal een zware nederlaag tegen. Hil-
legorn met 18-2.

Het tweede won onverwachts van
het vrij sterke Sportief 2 met 12-8.
Hier volgt de uitslag:

J. Groen-P. Versteege 1-1
H. v. Nieuwenhuizen-J. Ovaa 2-0
G. HuigenrJ. v.d. Werff - 1-1
J. de Ruiter-Th, ter Wolbeek 1-1
P. Jasperse-A. Dekker 1-1
H. Mijnsbêrgen-G.ter Wolbeek 0-2
H. Holt-R. Scholte 1-1
P. Westerwal-A. Schuiten 1-1
J. H. v.d. Wel-J. Koper 0-2
H. Dijkhuizen-L. Haagen 0-2

K.J.C. „Zandvoort"
Woensdag j.l. speelde KJC Zand-
voort de tweede ronde voor het
clubkampioenschap. No. l werd J.
Versteege, 2e P. Paap Czn, 3e J.
Zwemmer, 4e Wels.

POEDER -ZALF-OLIE-ZEEP

Oranjekalender 1959 van

Deze foto van H.K.H. Prinses Beatrix is één van de twaalf charmtmte
zwart-wit foto's van alle leden van ons koninklijk gezin, die deze waar-
lijk nationale kalender tot een kostelijk bezit maken.
Nieuw en, wat meer zegt, bijzonder mooi is de reproduktie van ccn
prachtige kleurenfoto van de prinsessen Beatrix en Irene op 't .titelblad.
Ook bevat de kalender verscheidene onbekende foto's en enkele uit. par-
ticulier bezit, die ons vorstenpaar speciaal voor Pro Juventute's Oranje-
kalender 1959 heeft willen bestemmen.
Ofschoon dit alles reeds genoeg is om de kalender te bestellen, is er
een nog klemmender reden om daartoe te besluiten.
Pro Juventute probeert kinderen, die het — buiten hun schuld — heel
moeilijk hebben, te helpen in samenwerking met de ouders en met eer-
biediging van hun levensovertuiging. De middelen om dit werk te kun-
nen doen worden door „Pro Juventute" voor een belangrijk deel ver-
kregen uit de opbrengst van de ORANJEKALENDER, die als van-
ouds slechts ƒ 2,75 kost.
U kunt de ORANJEKALENDER bestellen bij alle veranigingcn en af-
aelingen- „Pro Juventute" — in Zandvoort bij mevrouw Van Fenoma-
Brantsma, Wilhelminaweg 68 — of franco per post door storting van
ƒ 2,75 op postgiro 51.74.00 (of per postwissel) ten name van de

KALENDERACTIE „PRO JUVENTUTE"
Postbus 7101 - Amsterdam Zuid II

Vindt U zelt" ook niet, dat dit eigenlijk het minste is dat U kunt doen?
Laten wij U mogen raden: bestel meteen!



DOKTERS-, ZUSTERS- en
AFOTHEEKDIEKST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 9 uur:

Doktoren:
p. Flieringa
Brederodestraat l, telefoon 2181

Zondag 19 oktober
Dierenarts J. Beijers
Raamsingel 28, Haarlem, tel. 13164

Wükzuster:
A. Langeveld
Gasthuishofje 27, telefoon 2791

Apotheek:
18—24 september:
Apotheek Wijnne, Haltestraat 8.
ledere avond vanaf 6.30 uur
alleen geopend voor recepten en
spoedgevallen.

' P R E D I K B E U R T E N
Hervormde' Kerk, Kerkplein
Zondag 19 oktober

10.30,uur: ds. R. H. Oldeman.
Onderwerp: „Is er een hemel?"
19 uur: ds. C. de Ru. Jeugddienst

Jeugdkapel om 10.30 uur in het
Jeugdhuis.
Spr. de heer A. J. Potter.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 19 oktober

10.30 uur: ds. J. Heidinga, Ned.
Herv. pred. te Haarlem.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmaweg
Zondag 19 oktober

10 uur en 17 uur: ds. A. de Rui-
ter. Z. 10.

Het huis in de duinen:
19.30 uur:- ds. A. de Ruiter.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Op son- en feestdagen H.H. Missen

om 7.30-9.00 uur de Hoogmis en
11.00 uur de laatste H. Mis. In
Huis in de Duinen om 8.30 uur.
's Avonds Lof om 7.00 uur.

In de week H.H. Missen om 7.00
uur en 7.45; 's avonds Lof om
7.30 uur.

Nefl. Chr. Gemeenschapsbond
Maandag 20 oktober

19.30 uur: samenkomst in „Pniël"
Zuiderstraat 3.
Spr. H. Veldkamp, evangelist-,
Den Haag.

Jehova's getuigen
Woensdagavond 8—9 uur bijbel-

studie Koninginneweg 44 en zon-
dagmiddag 2—3 uur Wachttoren-
studie Hogeweg 7 te Zandvoorc.

Humanistisch Verbond
Zondag 19 oktober, 9.45 uur, 298 m,
radiotoespraak door mr. dr. H. J.
Roethof.

OPENBARE LEESZAAL
Nieuwe aanwinsten

A. E. Clark-Kennedy - Wat is ziek-
. te eigenlijk?
Torn Pauka - Sport, gewoon en on-

gewoon.
A. Rauwerda - Gereedschappen en

•werktuigen voor de houtbewer-
king (deel 2).

Dr. H. A. Enno v. Gelder - Michel-
angelo.

Marius Monnikkendam - Brieven
van beroemde componisten.

Hamilton Basso - Pompey's head.
Elizabeth Goudge - A city of bello.
Graham Greene - The quiet ameri-

can.
R. J. Minney - Carve her name with

pride.
Jack Schaefer - The big range.

Amsterdamse
Groentecentrale

Jan Filmer
TOLWEG 16 - TELEF. 3195

GROENTEN
Bloemkool per stuk 39
Verse Beverwijkse prei

per pond 16
Worteltjes 2 pond 25
Andijvie per pond 8
Lof per pond 48
Spruitjes per pond - 18
Rode kool 3 pond 25
Harde uien 3 pond 25
Winterwortelen 3 pond 25
Savoye kool 3 pond 25
Groene kool 2 pond 25
Gekookte bietjes 2 pond 25
Gele komkommers p. stuk 35
Sla per krop 10
Postelein per pond 18
Spinazie per pond 28
Zachte gesn. pxronksnijbonen

per pond 38

FRUIT
Sterappelen 3 pond 48
Cox d'Orange 3 pond 48
Moesappelen 3 pond 25
Stoofperen 3 pond 25
Handperen 2 pond 38
Druiven per pond 69
Jonatans 4 pond 98
Tomaten 2 pond 35
AARDAPPELEN
Zeeuwse Eigenheimers

. 10 kg 1,65
Zeeuwse bintjes 10 kg 1,65
Zandaardappelen 10 kg 1,95

PANKLARE GROENTEN
Panklare andijvie per pond 10
Panklare uien per pond 10
Panklare hutspot per pond 10
Panklare groene kool

per pond
Panklare soepgroenten

per ons
Panklare rode kool

per pond

Steeds verse champignons

10

15

10

Fa. Verbeek v. El
Binnenweg 69, Heemstede
bij Julianalaan, tel. 39562

KINDERWAGENS
WANDELWAGENS
Boxen, kinderledikantjes, kin-
derstoelen en comodes.
Overtrekken van wagenkappen
Voorzorg-zegels worden in
betaling aangenomen.

Daar kunt u heen
Monopole

Vrijdag 17 oktober, 8 uur: film
„Moord op de voorpagina"

Zaterdag 18 oktober, 8 uur: idem.
Zondag 19 oktober, 8 uur: idem.
Zondag 19 oktober, 2.30 uur: film

„De nieuwe avonturen van Dik
Trom".

Maandag 20 oktober, 8 uur: film
„Mam'zelle Striptease".

Woensdag 22 oktober, 8 uur: idem.
Dinsdag 21 okt., 8 uur: toneelvoor-

stelling t.b.v. Ned. r.k. Blinden-
bond.

Donderdag 23 oktober, 8 uur: film
„Afrikaanse leeuw".

*
Hotel Bouwes

Gedurende het weekend: Cor Halle-
kwintet.
Zondags matinee.

*
Stadsschouwburg, Haarlem

Zaterdag 18 oktober, 8 uur: De
Haagse Comedie met „De maan-
vogels".

Zondag 19 oktober, 8 uur: idem.

Het Wonder van Zandvoort
DE GOEDKOOPSTE ZAAK

KOLENKITTEN vanaf 2,49
SCHUIMRUBBER TOCHTBAND

per meter 0,30
KACHELZEILTJES 0,75
KACHELHAAKJES 0,30
KOLENZEVEN 1,90
BALATUM 2 m br., p. m 3,06
COCOS DEURMATJES 2,45
Swaluëstraat 9 - Telefoon S418

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Zijlweg 63, Haarlem, tel. 151/fl
Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver-
zorging van begrafenissen, cre-
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J.v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

Met de Supportersvereniging

„GEEL-BLAUW"
a.s. zondag PER BUS naar

Zandvoortmeeuwen
Vertrek l uur vanaf station N.Z.H.
Prijs ƒ 3,- per persoon.
Opgave t/m vrijdagavond 9 uur bij
dhr A. Sommeling, Haltestraat 79,
of bij dhr E. Kerkman, Van Len-
nepweg 39.

Het meeste plezier
en vertier
met

Philips radio en
televisie

PHILIPS PLATENSPELER en -WISSELAAR
voor uw gramofoonplaten
PHILIPS HOOGTEZON houdt u fit
Verkoop van koelkasten, wasmachines en alle andere electr. apparaten
Uw oude radio heeft inruilwaarde!
Wij regelen op prettige wijze de betaling met U.
Komt u eens kijken en luisteren?

RADIO TELEVISIE SPECIALIST

Erkend gedipl. Philips service-
dealer voor radio en televisie.

F. H. Penaaf
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

ERKENDE BOVAG MOTOR- en
AUTOHANDEL

Garage

SMIT
PARALLELWEG 32-34 TELEF. 2S91

Wij kunnen U thans leveren
alle' bekende merken

Motoren, scooters,
bromfietsen, rijwielen
Ook voor

reparatie en onderhoud
liei aangewezen adres in Zandvoort
Betaling op gemakkelijke conditie
Komt U eens langs, het verplicht U tot niets!

RENAULT
DAUPHINE
nu f 5745,-

(incl. verwarming)

Met 1/2 Jaar garantie op onderdelen en
arbeidsloon.

Voor proefrit belt u

Garage Flinterman
TELEFOON 26076 BENTVELD
Inruil - Financiering

Subdealer voor
Bentveld - Aerdenhout - Zandvoort

Nu naar De Spar
voor KAUS

VOLVETTE BELEGEN GOUDSE KAAS
met heerlijke gruyère smaak 100 gr. 25 et.
•VOLVETTE BELEGEN GOUDSE KAAS
Heerlijk pikant 100 gr: 25 et
ROOMKAAS 60+, iets speciaals

100 gr. 25 et

Extra aanbieding:
ZEVEN GROTE REPEN voor ƒ l,—

DE SPAR TOLWEG 20

A.S. ZATERDAG:

Een heerlijke staaf banket
Gevuld met 100% amandelspijs.
voor 1,30

200 gr. roomborstplaat voor 0,80
En als speciale aanbieding:
7 roomboter zandtaartjes

voor slechts 0,75
Vraagt onze bezorgers naar deze speciale aan-
biedingen. Zij zullen U graag bedienen!

Fa W VJSfSïJT a. Jü&a v XlLill
Zeestraat 48 - Telefoon 2684

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko, telefoon 2424

Nieuwe VOLKSWAGENS
1958. ƒ 20,- p.d. Pieters,
Haarlemmerstr. 2, tel.3652

GARAGE TE HUUR. Pa-
trijzenstraat 9, tel. 3666..

ZIT-SLAAPK. gezocht m.
kookgel.h. v. dame alleen,
b.b.h.h. Br. met prijsopg.
nr. 8003 bur. Zandv. Crt.

AREDAILER
TERRIËRS

te koop. Prima stamboom.
Na 6 uur telefoon 2844.

TE KOOP: enige PER-
CELEN m. en z. gar.; eigen
gr.; sp. te betr. Hyp. besch.
HUIS m. cv., douche, gar.,
park.vl., 5 k. en zolder.
MAKELAAR W. P A A P
Hogeweg 17, telefoon 2965

Te koop aang. goed rend.
STRANDZAAK op zeer
goede st. Br. 8001 Z. Crt.

Te koop voor een ingez. v.
Zandvoort HUIS, waarvan
de bovenwoning, bev. 3
kam. m. keuk. leegkomt.
Prijs bill. Gr. hyp. tegen
4% rente beschikb. Br. nr.
8002 bur. Zandv. Crt.

Te koop: 2 FAUTEUILS.
Herm. Heijermansweg 13,

Te koop HUIS met GA-
RAGE te Zandvoort, en
diverse nieuwbouw per-
celen. Hypotheek aanwe-
zig. Mak. K. C. van den
Broek, Brederodestraat 25

ENGELSE LES
voor elk gewenst doel;
emigr., bijwerk, v. scho-
lieren enz. Mevr. B. • Pot-
ter, Brederodestraat 32-1.

CYPERS POESJE WÉG-
GELOPEN. Terug te bez.
tegen bel. Kostverloren-
straat 121, tel. 2806.

Uw tuin NU LATEN BE-
PLANTEN met bloembol-
len, vaste planten en hees-
ters. „Neem een vakman.
•B. H.-"Lubbers, Kruistocht-
straat 32, Haarlem-Oost.

Rinkel vraagt

nette loopjongen
genegen alle voork. werk-
zaamheden-te--verrichten.
Bromcarrier aanwezig.

WERKSTER gevr. l a 2
ocht. of mid. p.w. ƒ 1,50
p. uur. Oosterparkstr. 62.

Dagblad „De Telegraaf"
vraagt

flinke BEZORGER
Aanm. Kruisstraat 14.

Te koop gevr. HUIS a.d.
Boul. of Brederodestr. met
c.v. en gar. i.d. prijs van
plm. ƒ 50 a ƒ 60.000. Br.
8004 bur. Z. Crt.

DAMES SPORTRIJWIEL
te koop gevr. Tel. 2510.

ZWARTE GROND is bij
ons, per autovracht van
5 m3 heel goedkoop.Vraagt
prijs. Rietmatten Ie kwal.
riet. B. H. Lubbers' tuin-
aanleg, Kruistochtstr. 32,
Haarlem-Oost.

KLAVERJ&SCLUB
„HOLLANDIA"

Voor het komende seizoen
is er nog plaats voor en-
kele dames en heren. Speel-
avond dinsdag. Aanm. ca-
fé Hollandia, Zeestraat 24

ENGELS
Wie wil zich nog aanslui-
ten bij clubje voor begin-
ners ? Inl. tel. 27577, Zand-
voortselaan 293, Bentveld.

BIJVERDIENSTEN! Ook
voor thuiswerkers. Post-
bus G, Borne, O. U ontv.
in ieder geval antwoord.

Gertenbachs Drukkerij
verzorgt al uw

•B"̂  *fff "fi& M1 Wïï WIPSFAMIIiIE

a!s:

Geboorfekaartjes

Verlovingskaartjes

Ondertrouwcirculaircs

Visitekaartjes

Rouwcirculaires

Dankbeluieingskaarten

Achterweg l
telefoon 2135

Snoezige baby-
en kleul e [kleding!
Tegen lage prijzen!

WOLLEN
BABYGARNITUUR
met mutsje ƒ G,25
In bleu, geel, rose, wit i

Zuiver WOLLEN [

KLEUTER-
SKIBROEKEN
Div. kleuren ƒ //,95

BABYSCHOENTJES
in leder in div.
modellen v.a. ƒ 3,95

SLOBBROEKEN
met en zonder
voetjes ƒ 2,98

WOLLEN
BABYJURKJES en
PAKJES
Reeds vanaf ƒ 6,25

VELE SOORTEN
LUIERS v.a. ƒ 0,79

Grote sortering wollen mutsen,
wantjes, sjaals en handschoenen.'!
Bij ons koopt u de
beste walsoorten en wollen r/oederen

BREIPATRONEN GRATIS!

„DE WOLBAUL"
HALTESTRAAT 12a - TEL. 2099

ünforijscliool „Lanrens"
leidt U op in zo vlug mogelijke tijd. Les f 6,- per uur.

Aanmelden: Zandvoortselaan 25
Telefoon 3556

ZATERDAG 18 OKTOBER 1958
10 uur

Dames en herenkleermakerij

DIACONIEHUISSTRAAT 24

Maak. van Uw tijdschriften een

waardevol boek! Laat ze daar-

om. bij ons inbinden.

GERTENBACHS DRUKKERIJ
Achterweg l Telefoon 2135

Lakens en
Slopen
•̂  Ongepapt linnengoed
~k Fijngeweven Twents graslinnen.
~k Extra lang!

LAKENS iso x 240

SLOPEN 2 x cordon f*ft 25

25

GJad 75

GROTE HOUTSTRAAT
': UVNGE VEERSTRAAT

~~ -: rr=-
|. KENNEMERLAAN4I

DEZE
AANBIEDING

GELDT



Grote keuze PHILIPS draagbare radio's -

PHILIPS
ERRES
SCHAUB LORENZ
BLAUPUNKT

In onze nieuwe showroom tonen wij

WASMACHINES • l f V" l l fit Electro-radio-technisoh bureau
STOFZUIGERS l If L l l U BURGEM.
CENTRIFUGES l 1% T l l 11' ENGELBERTSSTRAAT 64

Jl l* L U 11 Telefoon^

U het allernieuwste - Betaling desgewenst in overleg

Zandv. Operette Ver.
Kon. goedgekeurd

28 mei 1958
dirigent H. Kerkhoven

Voor de Operette

muziek Franz Léhar, op
op maandag 27, woensdag
29 en donderdag 30 okto-
ber 1958 in Monopole,
aanvang 7.45, zijn nog
kaarten verkrijgbaar bij
Het Wonder van Zand-
vooit, Swaluëstraat 9, tel.
2418. en eventueel des
avonds aan de zaal.
Plaatsbespreken op maan-
dag 27 oktober van 11.30
tot 12.00 in Monopole.

Accordeonver. \"\
Zandvoort

Dirigent J. Davids

UITVOERING
op zaterdag 18 oktober 1958
aanvang 8.15 uur in Zo-
merlust. Met medewer-
king van het beroeps-
toneelgezelschap „Het
Voetlicht" uit Amsterdam.

NS AFLOOP BAL
Prijs der plaatsen ƒ 1,50
(bel. inbegr.) Kaarten
verkrijgbaar bij: Het
Wonder van Zandvoort,
Swaluëstraat 9.

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte oj
gebakken mosselen. Tot
1.30 uur geopend. Zee-
straat 62, tel. 2263.

WIST U
dat 20% korting op alle
stoomgoederen perma-

nent wordt gegeven,
indien U deze brengt
en haalt in ons filiaal.
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

Telefoon 2653

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

Laat uw hond door een
erk. trimmer PLUKKEN
of SCHEREN. Spec. aan-
bev. door h.h. dierenartsen.
Ook aan huis te ontbieden.
G, WALMAN, KI. Hout-
straat 34, Haarlem, tele-
foon 02500-14303.

Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

Wat voor feest of partij?
Alles verhuren w\j!
Glaswerk, porcelein, bestek-
ken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker, tclcf. 2164

Uit voorraad leverbaar:

Vraagt demonstratie!

Drogisterij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7 - Tel. 2327

BEREIK
2 AND VOORTS
PUBLIEK
met, advertenties
in de

ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg l, Telef. 2135

«olie» meisjesjumper

Voor 2-
ger gebreid. _
•12 jaar, vanaf 8.

Ideale jongensblouse
3A wol. Challenger gebreid
Voor 2-12j.,v.a. 6.45

i kleuterskibroek
l halfwol, perlfangsteek.
! Voor 1-3 jaar, v.a. • 5.65

bretelbroek m. sok
zuiver wol, ideaal voor
de box.VoorVz-2j.,v.a. 4.9S

AD. NOTTEN - HALTESTRAAT 59

THEATER „MOHOFOLE"
Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

Vanaf VRIJDAG 17 tot en met
ZONDAG 19 OKTOBER, 8 uur

Eddie Constantine, Bella Darvi, Paul
Frankeur, Cosetta G-réco, Aimé Clariond.

Eddie Constantine in een serie nieuwe span-
nende avonturen als verslaggever van een
groot Parijs Dagblad. Toegang 18 jaar.

MAANDAG 20 en WOENSDAG 22 OKTOBER,
8 uur

Brigitte Bardot, Daniel G-élin, Darry Gowl en
Nadine Taülier.
Opwindend, pikant, vrolijk, gewaagd. 18 jaar.

DONDERDAG 23 OKTOBER, 8 uur

Walt Disney's super-creatie! (In teehnicolor).
Nog boeiender, nog opwindender, nog verba-
zingwekkender als men dit van Walt Disney
gewend is.
In het voorprogramma Walt Disney's
„BLAUWE MANNEN VAN MAROKKO"
(In teehnicolor) Toegang alle leeftijden

ZONDAGMIDDAG 19 OKTOBER, 2.30 uur
De nieuwe Nederlandse jeugdfilm:

awoiiiMpeni wan

Toegang alle leeftijden.

DINSDAG 21 OKTOBER
gereserveerd voor de toneelvoorstelling
t.b.v. Ned. R.K. Blindenbond.

DE VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLEM EN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

JioJbdl
Annex CABARET EXTASE

Zandvoort
Het gehele jaar geopend

Programma maand oktober
Gedurende de week-ends het

Cor Halle-Kwintet
met zang van

LUUT BUIJ8MAN
Afgewisseld door een

cabaretprogramma
met internationale artisten

•k
ZONDAGS MATINEE

met volledig avondprogramma

Dat is goedkoop
750 gr. mooie runderlappen.... 2,55
500 gr. riblappen 2,25
750 gr. malse rosbief 3,75
250 gr. tartaar 1,10

GEMEST KALFSVLEES
500 gr. kalfslappen 2,25

LAMSVLEES
500 gr. lamsvlees vanaf 1,50

SOEPPAKKET:
150 gr. gehakt, 100 gr. poulet,
portie benen 0,89

VLEESWARENRECLAME:
100 gr. ham, 100 gr. gek. worst of
gebr. gehakt 0,75
100 gr. lever, 100 gr. pekelvlees 0,89
250 gram smeerworst 0,69
250 gram gek. worst 0,85
Prima rauwe rookworst 100 gr. 0,40

KERKSTRAAT 14 - TELEF. 2102

Een stofzuiger om trots op
te zijn:

Nieuw model, prima zuig-
kracht ƒ 145 of ƒ 2 p.w.

Televisie Radio Specialist

Kostv.erlorenstraat 7, tel. 2534

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2262, Informatiebureau Vreemdelin-
genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.

3000 Brandmelding
3043, 3014 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
3345 Gemeente Secretarie
2424 Autobedrijven „Rüiko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3346 Hoboplex, Stationsplein 13-15,
Hout, board, triplex

Brengt een gezellige sfeer in
uw woning door een

goede
verlichting
Ook voor RADIO en T.V. het
juiste adres

Henk,
Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

HOLIDAY
Auto's zonder chauffeur
Uitsl. model 1957 en 1958 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapitein,
Fords Taunus en Consul,.
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10454

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAME SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos&Zi
Tel. 2562, Zandvoort Gevestigd 18'

Burg. Engelbertsstraa.t 54
GLAS-ASSURANTIE

PILLER
KERKSTRAAT 4 - TELEF. 3397

Wij zetten onze

winter-prijzenslag
in. Dat betekent dus:

KOOPJES - KOOPJES - KOOPJES
Alles onze bekende kwaliteitsartikelen.

TERLENKA plissé rokken, ROOD etiket
Iets 2e keus van ƒ39,75 voor ƒ14,95

Een restant zuiver wollen jumpers
(Italiaanse import) van ƒ 33,75 — ƒ 24,50 — ƒ 19,75
reeds vanaf ƒ 9,75

Een restant zuiver wollen vesten
(Italiaanse en Franse import)
van ƒ 32,50 — ƒ 28,75 — ƒ 22,75 nu reeds vanaf ƒ 9,75

Er is maar een beperkte voorraad.
Profiteert dus van deze unieke aanbieding

S. PILLER
KERKSTRAAT 4 - TELEF. 3397

winferpantoffels
ZEER MODERNE
HERFSTSCHOENEN

Brosssois GROTE KROCHT

ALS OVERHEIDSINSTELLING
op sociaal-verantwoorde voorwaarden.

KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet
inééns kunt betalen;

FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-
keliers) aan het Kennemer Financierings-Instituut;

VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

Erkende

n
THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

Auforijles

Verhuur van
Opeis Rekord
zonder chauffeur

Slagerij Burger is
beter en

gcbr*
BURGER
slagerijen

NATIONAAL en INT6RNATIONAAL B6KROONO

Maandag en dinsdag
250 gr biefstuk
RAZEND MALS

1,48

Vrijdag en zaterdag
varkenscarbonade, schouder

gram
750 gram fijne riblappen
250 gram pracht lappen

250 gram varenscaronae,
Z50 gram varkenscarbonade
Ï50 gram varkenscarbon

gram fijne riblappen
ram racht l a e n

rib
haas

2,98
3,18
3,38
3,28
2,68

100 gram Paté de foie gras
100 gram ham, samen

100 gram pekelvlees
100 gram cervelaatworst, samen

"7Q
X*/

500 ROSBIEF
LENDE
ENTRECOTE

GRAM STA-ARTSTUK
500 gram magere varkenslappen

\ 2,75
2,78

Woensdag en donderdag
SOO gr gehakt h.o. 1,10
100 gr Saks
100 gr pork, samen 0,49

ALLEEN DEZE WEEK:
500 gram pracht kalfslappen 2,25 500 gram kalfafricando 2,75

Gebr. Burger's slagerijen
ZANDVOORT, HALTESTRAAT 3, TELEFOON 2994

Elke fijnproever
prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150
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„Zandvoort" bespeelde accordeon
Mars, ouverture en operetteklanken in Zomer lust

Zaterdagavond j.l. gaf de Accordeonvereniging „Zandvoort" haar
eerste uitvoering in dit seizoen. De belangstelling was vrij groot en het
veelal jeugdige publiek zorgde voor een vrolijke en... rumoerige stem-
ming in „Zomerlust"!

De voorzitter van de vereniging, de
heer C. Schaap, sprak in zijn ope-
ningswoord zijn voldoening uit over
deze belangstelling en hij nodigde
de aanwezigen uit, voorzover zij
nog geen lid van de Accordeon-
vereniging -waren, hun steentje bij
te dragen aan het bestrijden van de
kosten, die zeer hoog zijn. Met
andere woorden: „Wordt lid van
onze vereniging en steunt zodoende
ons werk!" bedoelde de heer Schaap.

De uitvoering begon met een op-
treden van de ouderen, die wij het
seniorenkorps zouden willen noe-
men. Het begin: „Radetzky mars"
van Joh. Strauss was tamelijk on-
zeker en de vertolking van deze be-
kende mars was zeker niet vlekke-
loos, ofschoon het arrangement van
Van Zantwijk de „scherpe kantjes"
vanxde moeilijke passages wat had
af geslepen! Valse Caprice (A. J.
Roeien) en een Concert Ouverture
(K. H. Moed) kwamen er al beter
uit. Het vierde nummer „Balalaika
Souvenir" van Joh. B. Kok werd
goed gebracht, ' maar het meeste
succes oogstte het orkest met het
slotnummer: een selectie uit de
operette „lm weiszen Rössl" van
Ralph Benatzky.

Hierna was .het de beurt aan de
jongelui, het jeugdorkest. Het was
prettig te constateren dat de
jongens en meisjes, waarvan er
enkelen de tienjarige leeftijd nog'
niet bereikt hadden (!), met toe-
wijding zich geven aan hun muziek.
Zij spelen met zo'n overgave en
enthousiasme, dat het gemis aan
routine en techniek bijna volledig
gecompenseerd wordt door hun
nauwgezetheid. "Het wil ons voor-
komen dat de Aecordeonvereniging
in deze meisjes en jongens uit-
stekend materiaal heeft voor de toe-
komst. De heer C. Schaap zij dat
trouwens in zijn inleiding: „Wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst!"

De „Accordeonistenmars" van J.
Holvast, waarmee het jeugdorkest
opende, werd al direct met een be-
hoorlijk tempo gespeeld. „Arlec-
chino" van W. de Ruiter en PAvenir
pour les enfants" van E. Gest jr.
werden fraaie staaltjes van volg-
zaamheid. (Zeker, deze jongens
en meisjes letten echt met de ogen
op de leiding van de dirigent). Het
Ave Verum van Mozart, dat naar
onze smaak niet in dit programma
onder deze omstandigheden thuis
hoorde, kreeg evenwel een — gezien
de leeftijd ,der uitvoerenden —
knappe vertolking. Maar voor de
meesten was deze muziek toch wel
wat hoog gegrepen.

Het slotnummer „Feest m Lilü-
put" (J. Holvast) werd bijzonder

Meer licht op straat
Door verlenging van de bestaande
masten met nieuwe armaturen zal
in Bentveld ten zuiden van de Zand-
voortselaan de straatverlichting
worden verbeterd.

De Wikkelaan krijgt er een lan-
taarn. bij en de Kennemerweg /al
zich^. binnenkort kunnen spiegelen in
het licht van dertien nieuwe la
taarns.

Ambtenaren vergaderden
In een door slechts weinig leden be-
zochte jaarvergadering van de Per-
sóneelsvereniging van gemeente-
ambtenaren werden de jaarver-
slagen van secretaris en penning-
meester goedgekeurd. De aftreden-
de bestuursleden Althuisius, Hoogen-
doorn en Visser . werden bij accla-
matie herkozen. Na de vergadering
werd een filmpje over oud-Zand-
voort vertoond.

Rook zonder vuur
Vrijdagochtend omstreeks elf uur,
maakte de brandweer, gelukkig, een
vergeefse tocht naar een huis in
Oosterparkstraat. Rookontwikkeling
door ide dakpannen was de oorzaak
van de brandmelding. Bij nader on-
derzoek bleek dat de verwAvmings-
installatie -van • de woning, zonder
gevaar, de rook door het dak pro-
duceerde.

aardig gespeeld. Vrolijk en fris en
daardoor een waardig slot van het
muzikale gedeelte van de avond.

Na de pauze trad het trio G.
3eijster, J. D. Piekenhorst en B. J.
Heuer, tezamen het toneelgezel-
schap „Het Voetlicht" vormende, op
in de klucht „De beschuitbus". (Een
staaltje hoe een overigens niet veel
om 't lijf hebbend verhaaltje met
vaart en kennis van zaken gespeeld
kan worden!)

Het waren bijzonder pijnlijke
situaties, waarin mevrouw Sidonie-
Krul haar man, Adam, bracht. Ei
als zij dan nog met behulp van een
louche meneer, Christoffel Mores,
haar arme Adam overlevert aan een
stel ruimtevaarders, die de sukkel
een reis naar de maan willen laten
maken in het ruimteschip „De be-
schuitbus", dreigt het slecht af te
lopen met Adam, maar door een
vergissing gaat Sidonie, die het
ruimtepak „geprobeerd" heeft, naar
de maan Adam was zichtbaar
opgelucht!

Het definitieve slot van de avond
was het gebruikelijke bal. Druk en
rumoerig, evenalsx de stemming
onder het spelen van de klucht .. ..
Maar op een feestavond moet je 't.
niet zo heel erg nauw nemen!

H. W.

Vlucht over pool
Op l november a.s. zal de KLM de
eerste vlucht uitvoeren van de ge-
regelde luchtverbinding via de
Poolroute Amsterdam-Tokio. In-
gaande 5 november a.s. zal deze
luchtdienst worden doorgetrokken
tot Biak.

Op de met deze vluchten te ver-
zenden correspondentie voor Japan
en voor Nederlands Nieuw-Guinea,
waarop een duidelijke en in het oog
vallende aanduiding voorkomt dat
verzending met de desbetreffende
vluchten wordt verlangd zal te Am-
sterdam CS een afdruk van een bij-
zonder stempel worden geplaatst.
Het opplakken van z.g. Kraaizegels
is toegestaan, doch niet verplicht.

Aan de Japanse postadministra-
tie is verzocht de stukken bij aan-
komst te Tokio te doen voorzien
van een afdruk van de dagtekening-
stempel.

De postadministratie van Neder-
lands Nieuw-Guinea heeft reeds toe-
gezegd dat voor de afstempeling
met de dagtekeningstempel van
aankomst te Biak zal worden zorg-
gedragen.

Zij die geen relatie in Japan en/
of in Nederland Nieuw-Guinea heb-
ben kunnen hun correspondentie
ter terugzending aan de afzender
resp. richten aan:
Representative KLM, Nittobo Buil-

ding no l, 6-chome, YAESU,
CHUO-KU — TOKIO (Japan) en

Vertegenwoordiger KLM,
Hotel „'t Rif", postbus 512
BIAK (Ned. Nieuw Guinea).

Op de aan deze adressen gerichte
stukken, waarvan de terugzending
kosteloos geschiedt, moeten uiter-
aard de naam en het volledig adres
van de afzender op duidelijke wijze
worden vermeld.

VOETBAL

Meeuwen vallen terug
4-0 nederlaag tegen Baarn

Zandvoortmeeuwen heeft zondagmiddag in een uitwedstrijd tegen
Baarn een gevoelige nederlaag geleden. Met 4-0 ging men ten onder
tegen een elftal dat — technisch gesproken — met kop en schouders
boven de badplaatsbewoners uitstak.

Bazar voor Buffalo's

Om het tekort aan te vullen, ont-
staan door de bouw van het nieuwe
clubhuis hield de Zandvoortse pad-
vindersgroep „The Buffalo's" zater-
dagmiddag en -avond een bazar in
het Patronaatsgebouw. De bazar
werd geopend door burgemeester
mr. H. M. van Fenema, die in zijn
openingswoord dank bracht aan
akela Bodenhausen, de heer en me-
vrouw De Gelder en de heer en me-
vrouw Windt, die zich bijzonder
verdienstelijk hadden gemaakt bij
de voorbereiding.

Spreker had veel waardering
voor het doel van de bazar om de

financiën van de padvindersgroep
weer in evenwicht te brengen. Hij
zei het werk van de padvindeiij
een warm hart toe te dragen en
alles te zullen doen dit werk te
steunen.

Akela Bodenhausen dankte voor
de vriendelijke woorden van mr.
van Fenema en overhandigde hem
een door de welpen van de afde-
ling vervaardigde kalender.

De bazar die zich 's middags en
's avonds in een grote belangstelling
mocht verheugen bracht de Buffa-
lo's ƒ 525 op.

In de opstelling van Zandvoort-
meeuwen was een wijziging aange-
bracht, A. Koning was vervangen
door Jb. Keesman.

In het begin van de wedstrijd gin-
gen beide partijen eerst op verken-
ning uit. Baarn strandde bij zijn
onderzoek naar de zwakke plekken
in de Zandvoort-verdediging door te
kort spel, Zandvoortmeeuwen daar-
entegen bereikte met open spel even-
min resultaat. Doelverdediger Ter
Wolbeek miste deze middag zijn
kijk op het spel, waardoor het ver-
trouwen van de achterhoede in de
doelman een geduchte knauw kreeg.
Met veel geluk wist hij zijn doel in
het begin van de ontmoeting nog
schoon te houden.

Baarn profiteerde van een voor-
deelregel na een overtreding van
Stokman. Van de linkervleugel werd
de bal naar rechtsbuiten Oudendorp
geplaatst, die keihard onder de dui-
kende Ter Wolbeek doorschoot. 1-0.

Zandvoortmeeuwen werd hierna
stevig onder druk gezet en verschei-
dene malen kwam 't doel in gevaar.
De voorhoede van Zandvoort kwam
herhaaldelijk terug om -een handje
te helpen, zodat de Baarnse doel-
verdediger het zeer gemakkelijk
had.
Twee minuten voor rust, 't tempo
was bij beide partijen flink gedaald
in de loop der eerste helft, ont-
waakte de Baarnse'voorhoede. Kerk-
man veroorzaakte onnodig een vrije
schop op de beruchte lijn. De Haan
stelde zich op om de vrije schop te
nemen. Hij sprong echter ove'1 de
bal heen om Woudenberg een kans
te geven. Volkomen onhoudbaar
werd het _tweede doelpunt gescoord.
2-0.

De Zandvoortse voorhoede was Jn
de tweede helft grondig gewijzigd,
maar al spoedig bleek dat een ver-
andering nog geen verbetering
brengt. Baarn had de smaak te r<i'c-
ken gekregen en wederom werd üe
Zandvoortse verdediging op zware
proef gesteld. Een misverstand was
oorzaak, dat Ter Wolbeek otinoJijj
uit zijn doel liep, zodat O idendoip
— die geheel vrij stond — voor hel
derde doelpunt kon zorgdragen. 3-0.

Het middenveld bleef gvihoel in
handen van Baarn, waardoor lipt
de spelers uit de badplaats maar een
enkele maal gelukte de mHrlcnlij.i
te passeren. In de 23e minuut rnnrst

de, uit
A.D.O. wordt landskampioen

Niemand ter wereld'ontkomt aan de
drang zijn inkomsten te trachten te
vermeerderen. Hoewel ik tevreden
ben met het loon, dat de direktie
van de Zandvoortse Courant mij
doet toekomen, zie ik uit naar mid-
delen ,die aanvullen, wat aan dat
loon mocht ontbreken. Och, er ont-
breekt altijd wel wat aan Maai',
vrienden, ik zou het vervelend vin-
den wanneer U deze ontboezeming
verkeerd zou opvatten of er de
schijn zelfs van opstandigheid aan
zou geven Ik ben en blijf een
tevreden mens, die op z'n tijd ech-
ter wel eens wat anders (en liefst
wat meer) wil.

Zo nu en dan help ik de Majoor
en de Meester bij het invullen van
hun voetbalpool. Ziet U, deze twee
voortreffelijke lieden, die beiden
toch goed betaalde betrekkingen be-
kleden, zijn ook niet afkerig van 'n
gokje als 't er om gaat hun porte-
monnaie wat te doen .uithollen.

Die wekelijkse voetbaltoto is al-
tijd een vreugde voor ons. Van
woensdag af hebben wij de zenuwen
tot zondagmiddag half vijf. Dan is
't over en hebben we alleen maar
gruwelijk het land. Maar aan 't in-
vullen van de kruisjes hebben we
altijd een machtig stuk plezier.
Nooit verwijten wij elkaar de re-
sultaten van de vorige week, inte-
gendeel, wij zeggen — zoals het
goede sportslieden betaamt — deze
keer winnen we de poet!

De laatste keer ging het er nogal
heet toe in de tnelksalon, waar wij
gewend zijn elkaar te ontmoeten

met de voetbaltoto-bescheiden. Ge-
rust, vrienden, hadden de Majoor en
de Meester mijn zin gedaan, dan
hadden we deze keer veertien pun-
ten gehaald. Ik had alleen Ensche-
de van Fortuna '54 laten winnen
Maar — en nu komt het bittere bij-
smaakje van dit •wekelijkse gerecht
— men ziet mij niet voor vol aan.
Altijd moeten ze wat aan mijn prog-
noses veranderen. Deze keer hadden
ze 't zo bont gemaakt dat mijn ko-
lom één goede uitslag vermeldde.
ADO had ik laten winnen van
NOAD en dat hadden ze laten
staan En toen hadden ze de on-
beschaamdheid mij te zeggen dat ze
dit gedaan hadden omdat ik zekere
bindingen met Hagenezen heb. Kijk,
daar zeggen we elkaar altijd de
waarheid over. We nemen geen
blad voor de mond (waar heb ik dat
meer gelezen?) als 't er om gaat
een zo goed mogelijk resultaat te
bereiken. Maar ze moeten me niet
kwetsen in de dingen, die mijn pri-
véleven betreffen. Als ik om be-
paalde redenen Den Haag in het al-
gemeen en ADO in 't bijzonder een
goed hart toedraag, hebben ze daar
geen herrie over te maken. In ieder
geval wens ik er niet om uitge-
lachen te worden.

De ontstemming is nu wel weer
geluwd, hoor... we zien al weer uit
naar de volgende bijeenkomst. Dan
hebben we veertien punten. Let
maar eens op. U moet eens aan deze
combinatie denken: 2-2-2-3-3-2-1-1-
3-2-2-1-1-1. Deze tip kost U niets,
want als iedereen mijn .voorspelling

opvolgt, moet de prijs door drie-
honderdduizend poolspelers gedeeld
worden. Dan schiet er niet veel over
en zeker niet genoeg om mijn tip
naar waarde te honoreren.

De Majoor houdt van eentjes en
de Meester van tweeën en ik ben dol
op gelijke spelen, dus ik vul de
drietjes in. Zo doen we 't altijd. En
als alles dan op papier staat (wij
vullen altijd eerst een kladvelletje
in) veranderen we de hele troep
weer. Zo zijn we vaak de hele avond
bezig. Eens gooide de Majoor met
een dobbelsteen. Maar daar verzet-
te de Meester en ik ons met kracht
tegen. Dat misvormt de sport, zei
meester. Ik vond dit een mooie
stunt van 'm, want meestal drukt
hij zich niet zo kernachtig uit. Eens
wierp de Majoor z'n glas lauwe
melk over de papigren. Toen moes-
ten we weer helemaal van voren af
aan beginnen, omdat we niet meer
konden lezen wat er onder de melk
geschreven stond.

En nu voor a.s. zondag: U gelooft
toch ook wel, nietwaar, dat A.D.O.
van Rapid J.C. wint? DOS en Spar-
ta moeten gelijk spelen, want DOS
kan niet altijd blijven winnen. Dat
is psychologisch ondenkbaar, meen-
de de Meester, en de Majoor snoot
z'n neus en beweerde dat Blauw
Wit nog wel eens voor een verras-
sing zou kunnen zorgen. Het sloeg
als een tang op een varken, maar

. dat is juist het leuke van dit pool-
spelen. Alle tangen slaan hier op al-
Ie varkens. En de kastelein van de
melksalon vaart er wel bij.
Want tijdens de prognose-avond
drinken we meer melk dan goed
voor ons is

BARTJE

P.S. Ik heb gehoord dat de minis-
ter ter wille van ons simpel plezier
de loterijwet gaat veranderen. Lang
en gezond moge deze mens leven....

Zandvoortmeeuwen opnieu>v een
doelpunt toestaan.

Na een slechte aanval van de
Meeuwen werd de taal door Baarr
overgenomen en zonder een enkele
hinderpaal te ontmoetou bracht
Oudendorp de stand op -1-0.

Aanval na aanval werd op net
Zandvoortmeeuwendoel ondernomen
en Zandvoort mocht van geluk spre-
ken, dat het schieten van Baarn
veel te wensen overliet.

In de laatste minuten kwam de
Zandvoortse voorhoede er nog even
aan te pas. Doelverdediger Lusche
wist op fortuinlijke wijze een kei-
hard schot van Water (een achter-
speler) tot een hoekschop te ver-
werken. De stand bleef 4-0.

J.G.B.

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Eén overwinning was het magere
resultaat van de vijf door de
Zandvoortse Hockeyclub gespeelde
wedstrijden van j.l. zondag.

Het eerste dames- en herenelftal
speelden beiden tegen een dames-
en herenteam van Strawberries. De
wedstrijden eindigden in een gelijk
spel. De dames met 2-2 en de he-
ren met 1-1.

Eechtrop uit Beverwijk versloeg
het tweede elftal van Zandvoort
met 3-2. Zandvoort 3 verloor op
eigen terrein van AMVJ 2. Dit laat-
ste elftal is favoriet voor het kam-
pioenschap.

De ontmoeting tussen Zandvoort
4 en Hurley uit Amstelveen ging
niet door. De elftallen waren wel
maar het veld was niet in conditie.

Het tweede dameselftal zorgde
voor de enige overwinning. Met 3-1
werd Eechtrop 4 verslagen in eigen
huis.

Jongens a en b verloren zaterdag
resp, van Alliance b (3-2) en Sax-
enburgers (3-1).

De meisjes speelden met 1-1 ge-
lijk tegen BDHC.

Zandvoortse Korfbalclub
Wederom leed het eerste twaalf-
tal een nederlaag tegen Sport Ver-
eent 2. Weliswaar werd door Zand-
voort tegen de uitslag (6-5) gepro-
testeerd, maar voorlopig dient men
met deze vierde nederlaag genoe-
gen te nemen.

De wedstrijd Oosterkwartier 6 te-
gen Zandvoort 3 ging door de vele
afschrijvingen (zes!) niet door. Het
adspirantentwaalftal werd op eigen
veld met 2-0 door Oosterkwartier c
verslagen. De Zandvoortse jongens
en meisjes wachten nog steeds op
het eerste puntje, zelfs op het éérste
doelpuntje.

„Zandvoortmeeuwen"
Uitslagen 18 oktober:

Zandv.m.-ADM 2-2
Zandv.m. 2-SAC 4-0
Zandv.m. 3-SMS 3 8-1
Zandv.m. adsp. a-Kenn.l. a 2-1
Zandv.m. adsp. b-DSK a 3-0
Schoten b-Zandv.m. c 1-1
Zandv.m. adsp. e-Ripperda a 0-4
Zandv.m. adsp. f-Ken.l. d 11-0
DIO adsp. b-Zandv.m. h 1-3

Uitslagen 19 oktober:
Baarn-Zandv.m. 4-0
Zandv.m. 2-Haarlem 4 4-0
Zandv.m. 3-Hillegom 3 2-1
Halfweg 2-Zandv.m. 4 2-5
Haarlem 8-Zandv.m. 5 2-0
Zandv.m. 6-Spaarnevogels 2 0-2
Zandv.m. jun. a-TYBB a 4-1
Zandv.m. jun. b-HFC c 1-3
Zandv.m. jun. c-DSK a 3-3

Ranglijst Zandvoortmeeuwen
De eerste nederlaag van Zandv.m.
brengt een verschuiving van de
tweede naar de vijfde plaats.
Opmerkelijk blijven de nederlagen
van Hollandia en de opleving van
Zeeburgia. HBC is ook nog niet in
vorm.

De stand is
Baarn
West-Frisia
WA
JSV
Zandv.m.
VVB
Watergr.m.
Hollandia
Holland
Zeeburgia
Kennemers
HBC

thans als volgt:
5 4 O l 8 19- 5
5 3 l l 7 13- 6
5 3 0 2 6 16-11
5 2 2 1 6 13-11
5 2 2 1 6 8-8
5 2 1 2 5 10-12
5 1 2 2 4 10-11
5 2 0 3 4 9-11
5 2 0 3 4 9-11
5 1 2 2 4 8-15
4 1 1 2 3 6 -8
4 0 1 3 1 - 7-19



ZOV gaat zingen.
De Zandvoortse Operette Vereni-
ging brengt op maandag 27,
woensdag 29 en donderdag 30 ok-
tober de operette Paganini in
theater Monopole tot leven.

Deze operette, in drie bedrijven,
werd door Frans Léhar gecompo-
neerd op een libretto van Paul
Knepler en Bela Jenbach. Dirigent
is Henk Kerkhoven en het geheel
staat onder leiding van Kick Steen-
kist. De balletten worden verzorgd
door Ferry Zelvers.

Stofzuigers
EXCELSIOR
HOOVER
RUTON
HOLLAND-ELECTRO
ERRES

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974=

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2262, Informatiebureau Vreemdelin-
gen verkeer, Kiosk Raadhuispleln.

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gemeente Secretarie
2424 Autobedrijven „Binko",

Oranjestraat en Stationsplein,
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3346 Hoboplex, Stationsplein 13-15,
Hout, board, triplex

Dameskapsalon ,Eugène'
Hogeweg 72, telefoon 2068 voorheen
Van Baerlestraat, Amsterdam.
Eugène voor het fijnere genre. Indi-
viduele kapsels. Nieuwste incroiable
Gold wave en kleurspoelingen.

Zeepost
Argentinië: ms Gooiland, 23 oktober
Australië: ss Waroonga, 23 oktober

ss Stratheden, 25 oktober
Brazilië: ss Uruguay Star, 21 ok-

tober; ms Lukuga, 24 oktober
Canada: ss Sommelsdijk, 22 okto-

ber; ss Rijndam, 25 oktober
Chili: via New York, 22 oktober
Ned. Antillen: ms Prins der Neder-

landen, 21 oktober •
Ned. Nw Guinea
Nieuw Zeeland: via Engeland, 25

oktober
Suriname: ss Ellerbek, 22 oktober
Unie van Zuid Afrika en Z.W.

Afrika: ms Pretoria Castle, 25
oktober

Inlichtingen betreffende de verzen-
dingsdata van postpaketten geven
do postkantoren.

KJ.C. „Noord"
„Noord" speelde de derde ronde voor
de competitie van de maand okto-
ber.

No. l werd J. Paap met 15535 p.
2. R. Driehuizen 15191; 3. mevr.

Hoogendijk-van Dulvenboden 15080;
4. J. Hoogendijk 14801.

Zandvoortse Schaakclub
De onderlinge wedstrijden met als
inzet de „A. L. v. Coevorden"-wls-
selbeker zijn weer in volle gang.
Na zes ronden worden de eerste
tien plaatsen ingenomen door:
1. Janssen; 2. Eldering; 3. Bais;
4. Van Keule; 5. Kop; 6. Hogen
Esch jr.; 7. Lindeman; 8. Nielsen;
9. F. de Jong; 10. Mühlenbruch jr.

Er moeten hierna nog 6 ronden
gespeeld worden zodat er, mede
door 't geringe verschil in punten,
nog van alles mogelijk Is.

Maandag 27 oktober a.s. speelt
het Ie tiental zijn eerste bondswed-
strijd tegen Hoofddorp.

Zandvoortse Bridgeclub
Na de derde selectiewedstrijd bezet
fam. Prins met 182.30% de bovenste
plaats, gevolgd door fam. van Eck-
elt met 179.35%. De derde plaats
wordt ingenomen door het dames-
koppel Bakkenhoven-de Jong met
178.12%. De 41e plaats is voor
de fam. Heidoorn jr. met 114.51%.

Daar kunt u heen
Monopoïe

Dinsdag 2i okt., 8 uur: toneelvoor-
stelling t.b.v. Ned. r.k. Blinden-
bond.

Woensdag 28 oktober, 8 uur: film
„Mam'zelle Strlptease".

Donderdag 23 oktober, 8 uur: film
„Afrikaanse leeuw".

*
Sotel Bouwes

Gedurende het weekend: Cor Halle-
kwintet.
Zondags matinee.

*
Stadsschouwburg, Haarlem

Dinsdag 21 oktober, 8 uur: Rotter-
dams Toneel met „Heeft iemand
nog iets?".

Donderdag SS oktober, 8 uur: Char-
lotte Kohier met „Vrasxuite".

'Zaterdag SS oktober, 8 uur: De
Ned. Comedie met „Het landgoed
Stepantsjikowo".
Zondag 86 oktober, 8 uur'; De Ned.
Comedie met „Oscar".

WONINGRUIL
Zandvoort-Hoorn

Aangeb. huis, 5 kmrs, of
Znndv.-A'dam: woning m.
4 of minder kmrs. Gevr.
woning m. 2 of 3 krs. Br.
nr. 8101 Zandv. rCt.

WONINGRUIL
Aang. te Zandv. vrij huis,
5 krs, douche, gar., dicht
bij zee. Gevr. groter huis
te Zandv. of Heemstede.
Br. nr. 8102 bur. Z. Crt.

Jong katje, gewend aan
Felix zoekt GOED TE-
HUIS. Lijsterstraat 19.

Te koop: zw. DWERG-
POEDELS m. stamboom.
Julianastraat 3, Leerdam.

Te koop: flink WINKEL-
HUIS m. vrije bovenwen.
BEDRIJFSPAND op Ie st.
Dir. te aanv. Koopsom
ƒ 30.000. Hyp. aanw. Tele-
foon 3780.

WERKSTER gevr. l dag
p.w. 9-1 u. Aanm. na
woensd. Zuidboulevard 89,
telefoon 2446.

GARAGE te huur. Marnix
v. St. Aldegondestraat 9,
telefoon 3315.

Gevr. VOER MEST (paar-
den of varkens) Stolberg-
weg 10, tel. 3422.

Gevr. FLINKE JONGEN
v. tuinwerk, autowassen en
kl. karw. op zaterd.midd.
Van Stolbergweg 10.

KINDERWAGEN te koop.
ƒ 30,—. Burg. Beeckman-
straat 13.

Billijk te koop: 2 WERK-
BANKEN en VUILNIS-
EMMER. Kerkstraat 33.

FLINK MEISJE gevr. in
gez. m.' kl. kinderen, van
8.30-7 of 8.30-5 u. Mevr.
Lanting, Dr. Gerkestr. 165
Tel. 3627.

Meisje gevraagd
voor lichte liuish. werk-
zaamh. van 9 tot 1.30 u.
Duinweg 29, tel. 2921. .

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen. Tot
1.30 uur geopend. Zee-
straat 62, tel. 2263.

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Zaterdag 25 okt., 8 uur
Ned. Oomedie

_ Het landgoed
Stepantsjikowo

Zondag 26 oktober, 8 u.
Ned. Comedie

Oscar

Pr. ƒ 1,25 t/m ƒ 5 (a.i.)
Coupons geldig. Plaats-
bespr. op spoeld. en 2
dg. erv. v. 10-3 u., na
12 u. tel.

BEREIK
ZAND VOORTS
PUBLIEK
met advertenties
in de

ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg l, Telef. 2135

In de aangegeven woningen
mag de huisvrouw ""~

gratis De Gruyter's koffie schenken.
Als zij zich bekend maakt aan De Gruyter,

Postbus 276, 's-Hertogenbosch, krijgt zij
gratis een kilo Goudmerkkoffie.

Wie je ook neemt...
lief zijn tien tegen één
De Gruyter's koffieklanten

Ze zijn het er allemaal over eens, dat
De Gruyter's koffie verreweg de geurigste,
de lekkerste is.
Koffie uit De Gruyter's eigen branderij,
krakend vers afgewogen uit aromabe-
schermende silo's. Alleen bij De Gruyter
zó vers, en zó voordelig door 10% korting.

'*If̂ M '̂̂ ^^^^» AR

<ïiur
tol en mét 28 okt. 1958

Een van De Gryyigp|s Amsterdam

t*

Bij elke aankoop van f. 5,- De Gruyter-artikelen

een Gelderse rookworst
25 cent goedkoper

+ . ! . .... d

Bij elke aankoop van 2 pakje»
margarine of vet

een picnicreep voor 10 cent
(extra margarine uitgezonderd)

VOORDEEL

VOORDEEL

DE KOFFIE- EN THEEZAAK
SB1023-
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„Alberdingk Thijm" speelde

„THE GIFT"
Propaganda-avond ten bate van de blinden

De afdeling Haarlem en omstreken van de r.k. Blindenbond ,„St. Odi-
lia" gaf dinsdag j.l. een propaganda-avond in Monopole, waarvoor het
bestuur de amateurtoneelvereniging „Alberdingk Thijm" uit Haarlem
bereid gevonden had een toneelopvoering te gaven van het toneelspel
„The Gift" van Mary Lumsden.
Het is een in vele opzichten geslaagde avond geworden. Helaas niet In
alle opzichten, want de publieke belangstelling had ongetwijfeld veel
groter kunnen zijn. Zowel de organiserende Blindenbond als de spe-
lers en speelsters van „Alberdingk Thijm" hadden een volle zaal zeker
verdiend.

Op verzoek van 't afdelingsbestuur
van de Bond hield de Weleerw. heer
A. Th. Groot, kapelaan te Zand-
voort ,een korte openingstoespraak,
waarin hij o.m. zei dat de blinden
niet ons medelijden wensen, maar
wel ons medeleven behoeven. Het
bezit van een paar gezonde ogen is
inderdaad een Goddelijk geschenk,
aldus de kapelaan, een geschenk,
waarvoor wij niet dankbaar genoeg
kunnen zijn.

Na het eerste tafereel van het
toneelspel sprak de heer Pelk, voor-
zitter van de afdeling Haarlem e.o.
de aanwezigen toe. Hij wees op het
feit, dat vele blinden — na een
scholing te hebben ontvangen —
dikwijls in het Bedrijfsleven kunnen
worden geplaatst als telefonist,
kantoorbediende, en zelfs in staat
zijn een winkel te drijven. Zij zijn
dus in 't geheel niet nutteloos. De
heer Pelk, zelf op latere leeftijd
blind geworden, zei dat de subsidie-
ring van overheidswege niet toerei-
kend is, zodat de bond in de uitoefe-
ning van zijn werkzaamheid op het
gebied van de blindenzorg, de voort-
durende hulp en steun nodig heeft
van particulieren. Hij wekte de
aanwezigen op — voor zover zij
nog geen donateur (donatrice) wa-
ren van „St. Odilia" — de bond te
helpen met hun bijdragen, waar-
voor de blinden hen zeer dankbaar
zullen zijn.

Het toneelspel „The Gift" van
Mary Lumsden in de vertaling van
regisseur J. W. van de Ven, is een
uitermate boeiend verhaal van een
jonge vrouw, die door een ongeval
tijdens chemische proeven haar ge-
zichtsvermogen verliest. Haar zus-
ter staat dan het hoornvlies van
een harer ogen af en haar man, de
oogspecialist Sir David Crossley,
zal de operatie moeten verrichten.
Het blinde meisje voelt hier aan-
vankelijk niets voor, ofschoon zij
zich moeilijk kan schikken in haar
lot, maar op aandrang van haar
zuster, die een aan de blinde jonge
vrouw aangedaan onrecht wil goed-
maken, zwicht bij. De vrouw van
Sir Crossley sterft echter, nadat
haar echtgenoot haar geopereerd
heeft, aan een inzinking, gevolgd
door een hartaanval. Dit noodlottig
gebeuren verschaft haar blinde zus-
ter twee hoornvliezen, zodat deze
weer ziende wordt.

Het gehele stuk, dat bijzonder
veel dialogen heeft en dus een ge-
rede kans loopt min of meer saai
te worden, kreeg een glansrijke
vertolking door een zestal van „Al-
berdingk Thijm" en het was juist
de verdienste van deze zes mensen,
dat zij „Het geschenk" een tastbare
spanning en dramatiek gaven, zon-
der te vervallen in een melodrama-
tische „behandeling", wat zeer goed
mogelijk was geweest bij een gezel-
schap met een mindere begaafdheid.

In zekere zin had het verhaal
een propagandistische tendenz,
maar deze was zo kundig in het ge-
heel verweven, dat ze nergens over-
heerste of afbreuk deed aan de
kwaliteit van het gegeven. De „pro-
paganda" was hier gericht op die
vorm van pure naastenliefde, die
de blinde evenmens directe hulp
biedt, n.l. 't afstaan van de hoorn-
vliezen. Een intelligente dialoog
handelde tevens over de hoornvlies-
transplantatie en bepaald boeiend
was de passage in het vierde tafe-
reel, waarin dokter Crossley door
middel van contactlenzen het resul-
taat van deze transplantatie bij Ju-
lie, de blinde jonge vrouw, accen-
tueert en voltooit.

De heer Joop Krijyver gaf een
uitstekende vertolking van de oog-
specialist Sir David Crossley. Ner-
gens deed zijn rolopvatting onwer-
kelijk of verwrongen aan. Integen-

deel, hij was degene, die de nodige
rust in dit voortreffelijke team
bracht. Sir Davids echtgenote, ge-
speeld door mevr. Jeanne Kruyver,
was een bijzonder bewegelijke en
bijna te impulsieve vrouw, die het
licht van haar beide ogen wil delen
met haar zuster, Julie. Zij valt ten
offer aan haar edelmoedigheid,
waardoor Julie het gezichtsvermo-
gen van beide ogen herkrijgt. De
boven iedere lof verheven uitbeel-
ding van Julie, door mevr. Els v.d.
Velden-de Vyaard, maakte diepe in-
druk. Haar aanvankelijke verbitte-
ring en verzet tegen haar lot, ge-
volgd door haar berusting, ver-
mengd met hoop, werd zeer goed

getypeerd met een verbluffend in-
zicht in de situatie. De heer Wiebe
Postma speelde dokter Justin Allis-
ter, assistent van Sir Crossley. Een
ietwat jongensachtige en schijnbaar
onverschillige figuur, die toch de
psychische kwelling van Julie aan-
voelde en haar over een dreigende
ineenstorting heen hielp.

De huishoudster van het echt-
paar Crossley, mevr. Saunders, was
een rol, waar mevr. Mies Nielen-
Vlekke zeer veel aandacht aan
heeft besteed. Zij bevestigde hier-
mee dat betrekkelijk kleine rollen
van evenveel waarde zijn als de
grote en dat ze niet verwaarloosd
kunnen worden. Juffr. Hooper, de
secretaresse van David Crossley,
werd gebracht door mej. Miep
Beyk, die zich — vooral in het be-
gin — nogal eens versprak. Maar
eigenlijk deed ze 't zo, dat men zich
haast moest afvragen of 't niet va-
ker voorkomt dat iemand zich in
het gewone leven ook wel eens ver-
spreekt!

Moeten wij lof toezwaaien aan
de regisseur, de heer Van de Ven,
voor zijn knappe vertaling en zijn
nauwgezette regievoering; in een
adem met hem dienen wij te noe-
men 't prachtige werk van de heer
Peter Warmerdam, die voor een ju-
weeltje van een decor had gezorgd.

De heer Pelk dankte in een uit-
voerige en ontroerende speech de
leden van „Alberdingk Thijm" voor
hun uitnemend spel en hij wekte
tenslotte de aanwezigen op de fi-
nanciële zorgen van de r.k. Blinden-
bond „St. Odilia" te helpen verlich-
ten. H.W.

EEN AVOND MET
in Zomerlust

De afdeling Zandvoort van Bescherming Bevolking ook wel B.B. ge-
noemd, een afkorting die aan één goed gebouwde filmactrice herin-
nert, heeft maandagavond een contaetavond voor bloknoodwachte'rs ge-
houden in café-restaurant ,Zomerlust".

De B.B. heeft overigens een heel
wat ernstiger doel, dan de speelse
filmdame. Zij moet ons beschermen
tegen luchtaanvallen en andere
rampen van de oorlog.

Daarop worden de leden van Be-
scherming Burgerbevolking voorbe-
reid en getraind, waarvan enige
filmpjes, die tijdens de contactavond
werden vertoond' een duidelijk maar
ook wat grimmig beeld gaven.

De bijeenkomst van de B.B.-leden
werd geopend door het kringhoofd
van Bescherming Burgerbevolking
Noordholland 5, de heer J. van der
Plas uit Hoofddorp. In zijn ope-
ningswoord verwelkomde hij de
aanwezigen en in het bijzonder
burgemeester mr. H. M. van Fene-
ma.

Hij deed een beroep op de leden
van de Zandvoortse afdeling de
groepsvaardigheid zo hoog mogelijk
op te voeren. Hierna volgde een
filmprogramma dat de verschillende
aktiviteiten van de B.B.-organisa-
tie illustreerde. Dit programma
werd afgewisseld met het optreden
van de illusionist en telepaath mr.
Hitany.

Na zijn optreden nam burgemees-
ter van Fenema het woord.

Hij was verheugd over de goede
prestaties van de Zandvoortse blok-
ploeg die op 27 juni aan een blok-
ploegwedstrijd in Hoofddorp had
deelgenomen. Alle deelnemers af-
zonderlijk hadden voldaan aan de
groepvaardigheidseisen en behaal-
den het groepvaardigheidsdiploma.
Mr van Fenema wees er vervolgens
op dat de uitbreiding van Zand-
voort het nodig maakt dat meer
blokploegen in het leven worden ge-
roepen. Hier ligt niet alleen een
taak voor de niet-dienstplichtige
mannen maar ook voor de vrouwen.

Er zijn functies die bij uitstek
geschikt zijn voor de vrouw, zoals
EHBO-ster, meidster en helpster bij
de • Dienst Sociale Verzorging.

Spreker deelde mede, dat dit na-
jaar in Zandvoort door elke blok-
ploeg twee alarmoefeningen volgens
het sneeuwbalsysteem zullen wor-
den gehouden. Dit geschiedt door
telefonische en door de noodwach-
ters persoonlijk door te geven op-
roepen. Doel van deze oefeningen is
na te gaan hoeveel tijd een blok-
ploeg nodig heeft om op een be-
paalde plaats aanwezig te zijn.

Vervolgens werd door de burge-
meester aan de leden van de wed-
strijdploeg met een persoonlijk
woord voor ieder afzonderlijk, het
groepvaardigheidsdiploma uitge-
reikt.

> Dit diploma ontvingen mevr. J.

B van Honschooten-Verwer, mevr.
H. W. Looman-van Osch, mevr. H.
H. Sleeman-Gieske, EHBO-sters, de
heren F. J. H. Kappelhof, blokhoofd,
C. Appel, plv. blokhoofd, A. Koper,
A. Pool, H. L. v.d. Bogaard, J. van
Honschooten, S. Druijf, brand-
wachts, J. Koning, J. H. v.d. Meij,
L. Meiland, H. A. M. van Deursen,
redders, A. F. Th. M. van Staveren,
melder, J. de Valk en G. R. Schroe-
der, EHBO-ers.

Met een tweede optreden van Mr.
Hitany en vertoning van enige do-
cumentaire films werd deze con-
tactavond besloten.

Bevolkingsonderzoek op t.b. in november

Iedere dagbladlezer, die zich niet alleen voor de ups en downs van de
buitenlandse politiek interesseert, zal het zijn opgevallen, dat er de
laatste jaren veel geschreven wordt over het afnemen der tuberculose.
Sterftecijfers van thans, vergeleken met die van een halve eeuw terug,
spreken een duidelijke taal.

Het is daarom geen wonder dat,
nu andere ziekten als rheuma, kan-
ker, polio-myelitis de aandacht van
de volksgezondheid en van de pers
gaan vragen, de openbare belang-
stelling voor de tuberculose gaat af-
nemen.

Dat deze volksziekte, die eenmaal
als staatsvijand no. l was te be-
schouwen, gedurende de laatste
vijftig jaar op zo doelbewuste en
intense wijze is bestreden, is te dan-
ken aan een van de grootste ge-
neeskundigen uit de vorige eeuw,
dr. Robert Koch.

De werkelijke bestrijding, zoals
Koch die zich dacht, heeft nog vele
jaren op zich laten wachten. In Ne-

Hal met foto's
In de hal van het raadhuis te Zand-
voort wordt thans de vierde serie
foto's ^uit het foto-archief der ge-
meente geëxposeerd. Deze collectie
heeft betrekking op 't uitbreidings-
plan bekend onder de naam „Nieuw
Zandvoort". Dit plan werd om-
streeks 1875 ontworpen voor terrei-
nen, gelegen ten noorden van het
dorp. Deze foto's zijn voor het me-
rendeel verkregen door spontane
schenkingen van ingezetenen.

Het raadhuis is op ' werkdagen
van 9-12.30 uur voor een ieder toe-
gankelijk.

Watergetijden

H.W. L.W. H.W. L.W. strand
okt. berijdbaar
26 2.47 11.— 15.03 23.- 7.00-13.—
27 3.19 11.30 15.33 23.30 7.30-13.30
28 3.51 12.— 16.05 24.- 8.00-14.—
29 4.23 -.- 16.37 12.30 8.30-14.30
30 4.54 0.30 17.06 13.— 9.00-15.—
31 5.25 1.— 17.39 13.30 9.30-15.30
nov.
l 6.- 1.30 18.12 14.— 10.00-16.—
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

Voetballers spelen een quiz
Vreedzaam duel tussen scheidsrechters en spelers

De supportersvereniging „Geel-Blauw" heeft donderdagavond in hotel
Keur een quiz- en filmavond gehouden die zich in een grote belang-
stelling mocht verheugen. De attractie van deze bijeenkomst was de
vreedzame strijd tussen vijf nationale en internationale scheidsrech-
ters, drie Zandvoortmeeuwenspelers, de voorzitter van Zandvoortmeeu-
wen en de sportverslaggever van de Zandvoortse Courant.

De scheidsrechtersgroep werd ge-
vormd door de heren Klaas Schip-
per, Formanoy, La Croix, Van Daa-
len en Kappenburg.

Zandvoortmeeuwen werd verte-
genwoordigd door de heren Water,
aanvoerder van het Ie elftal, Jb.
Koper van het 2e team en Jong-
bloed van het derde elftal. Verder
namen aan de wedstrijd deel de
heer D. Petrovitch, voorzitter van
Zandvoortmeeuwen en de heer J. G.
Bisenberger. Het geheel stond on-
der leiding van de internationale
scheidsrechter Horn, die zijn vra-
gen aan het gezelschap voorname-
lijk putte uit het C.O.V.S.-boekje
over de spelregels, aangevuld met
enkele vragen uit de praktijk.

Na het welkomstwoord door de
voorzitter van Geel-Blauw werd
met de quiz begonnen.

Ieder der deelnemende scheids-
rechters kreeg drie vragen te be-
antwoorden. Van het aantal vragen
(15) werden er twee gemist. De
Zandvoormeeuwenploeg — ook 15
vragen — deed niet voor de kennis
der scheidsrechters onder, ook zij
bleef het antwoord op twee vra-
gen schuldig.
Een gelijk spel dus, maar door een
scheidsrechterlijke beslissing —

waartegen geen protest kon worden
ingediend — deelde Leo Horn mee,
dat het Zandvoortmeeuwenteam ver-
diend had gewonnen. Dat deze quiz
ook instructieve waarde had bewees
een tussentijdse peiling van de wed-
strijdleider. Hieruit bleek dat velen
de spelregels nog niet onder de knie
hebben en deze op een verkeerde
manier toepassen.

Leo Horn die de quiz met veel
humor en ironie leidde, ontving
voor zijn medewerking uit handen
van de voorzitter van Geel-Blauw
een kistje sigaren.
Ook de scheidsrechters en de Zand-
voortmeeuwenspelers werden niet
vergeten en mochten een aanden-
ken in ontvangst nemen.

Door de quiz kwam de vertoning
van de film „Sportparade 1955"
enigszins in het nauw, maar tot 12
uur konden de aanwezigen toch nog
genieten van judo, gymnastiek, bil-
jarten, tafeltennis, ijshockey en niet
te vergeten aardige opnamen van
belangrijke voetbalwedstrijden, o.m.
Hongarije-Oostenrijk en Rusland-
West-Duitsland.

Het bestuur van de supporters-
vereniging „Geel-Blauw" kan met
genoegen op deze geslaagde bljeen-
komst terugzien. JGB.

derland.en wij stonden hiermede in
de voorste gelederen, werd het eer-
ste consultatiebureau in 1903, dit is
ruim 20 jaar na de ontdekking van
Koch, opgericht.

^Hoeveel is er sindsdien veran-
derd!

De sociale voorzieningen, de mo-
derne röntgenapparatuur, de mo-
derne behandelingswijzen der tu-
berculosen, het tuberculose-vrij ma-
ken van de rundveestapel, de ver-
plichte tweejaarlijkse keuring van
het onderwijzend personeel, alles
werkt er aan mede de tuberkelbacil
uit z'n schuilhoeken te lokken en te
verdelgen. Een belangrijke omstan-
digheid mogen wij niet uit het oog
verliezen. Een groot deel van de he-
dendaagse bevolking is, dank zij de
kleinere besmettingskans, nooit met
tuberkelbacillen besmet. Dit heeft
zijn goede zijde, maar ook zijn min-
der goede, omdat een lichte infectie
een zekere mate van weerstand te-
weegbrengt, zonder nochtans het in-
dividu ziek te maken. En de gene-
ratie van thans, die weinig of niet
met de tuberkelbacil in aanraking
komt, mist deze weerstand en zal
in de nabijheid van een infectie-
bron groter gevaar lopen ziek te
worden dan een z.g. „durchseuchte"
bevolking. In dit verband moeten
wij het uitbreken van verschillende
endemietjes van tuberculose onder
middelbare school leerlingen noe-
men, die de laatste tijd, met recht,
nogal ongerustheid hebben gebaard.
Het wachtwoord van de tuberculo-
sebestrijding blijft dus: opsporing.
Deze opsporing kon meer en meer
geïntensiveerd worden dank zij de
steeds voortschrijdende ontwikke-
ling van de moderne röntgenappa-
ratuur. Het röntgenonderzoek van
de borstorganen heeft n.l. geleerd
dat er longtuberculose kan zijn zon-
der dat de persoon in kwestie zich
ziek gevoelt en dat er reeds grove
afwijkingen kunnen zijn wanneer
de patiënt ziekteverschijnselen ver-
toont. Het streven moet dus zijn de
ziekte in een zo vroeg mogelijk sta-
dium op te sporen en de grootste
kans hierop heeft men wanneer
men de gehele bevolking róntgeno-
logisch onderzoekt.

Deze denkwijze heeft geleid tot
het bevolkingsonderzoek dat vanaf
1949 in vrijwel alle delen van ons
land ter hand is genomen.

Zo staat de gemeente Zandvoort
dan thatts aan de vooravond van
haar derde bevolkingsonderzoek.

Neemt U dus deel aan dit onder-
zoek, hetwelk in november a.s. in
Zandvoort zal worden gehouden.

Dr. J. STOFFELSMA
Leider districts-consultatie-
bureau te Haarlem.
C. F. M. ROBBERS
Gemeente-arts

Burgerlijke stand
17 oktober-'23 oktober 1958

Geboren: Johannes Franciscus,
zoon van J. N. Rijnders en J. van
der Aart: Linda, dochter van E Bol
en A. J. Bosman; Jan zoon van J.
Koogendijk en L. Zijlsira: Rudolph
Petrus, zoon van R. M. van der
Aleij en J F. Reijer: Geertruda
Maria Anna, dochter van B. J.
Abeelen en N. C. M. Stokman;
Simon, zoon van P. Verschoor en E.
van den Bos; Helmich, zoon van J.
•Veidema en P. K. J. Gall

Ondeitrouwd: Cornelis Tacobus
Gorhardus Bos en Eefje Zoutman;
Antonius Godefridus Slinger en Jo-
hnnna Maria van Dijk.

Getrouwd: Cornelis Gerardus An-
tonie Cassee en Geertje Emanuel;
Adriaan Frans Koome en Bertie
Ella Maarsen; Willem Visser en
Maria Jacoba Molenaar.

Overleden: Ernestine Franziska
Raste, oud 63 jaar, echtgenote van
M. Boshuis; Daniel van der Klei j,
oud 67 jaar, gehuwd met J. A.
Hoppe; Wilhelmina Alberta Korrel-
boom, oud 70 jaar, echtgenote van
W. Th. van der Heijden.

Overleden buiten de gemeente:
Cornelis Johannes Maria Bijman.



Mensen en zaken
Geen verkeersveiligheid
sonder liefde

Het moderne snelverkeer is te ver-
gelijken met een epidemische ziekte
die — omdat de mens er vrijwel
machteloos tegenover staat — een
groeiend aantal slachtoffers maakt.

Wat zijn de voornaamste oor-
zaken van de talloze verkeersonge-
vallen met dodelijke afloop? De
publicaties op het gebied van de
ver keersstatistiek vermelden: on-
voorzichtigheid, onoplettendheid, on-
doordachtheid, onbekendheid met
plaatselijke situaties, ondeugdelijke
voertuigen enz.

Maar de laatste tijd is er een
mentaliteit bij de weggebruiker
ontstaan, die men nauwelijks meer
met ondoordachtheid of onoplettend
kan betitelen. Men staat elkaar
naar het leven! Er is een misdadige
tendenz te onderscheiden in de hou-
ding, die sommige weggebruikers
op de snelwegen aannemen.

Ondanks de preventieve maat-
regelen die autoriteiten treffen en
de waarschuwingen die dagelijks in
de pers gegeven worden, blijft het
aantal doden schrikbarend toe-
nemen.

Men kan ook feitelijk niet meer
spreken van het verkeersprobleem.
De huidige verkeerssituatie is veel
meer een moreel probleem gewor-
den. Veel weggebruikers demon-
streren op het ogenblik een ontstel-
lend gebrek aan fatsoen en zelfbe-
heersing en uiteindelijk aan
naastenliefde. Van een automobilist
die in kennelijke staat, van dronken-
schap een mens doodrijdt, kan men
onmogelijk zeggen dat hij zijn
naaste liefheeft. JEn een motorrijder
die met onverantwoordelijke snel-
heid over de weg razend, een voet-
ganger de eeuwigheid in jaagt, is
een mens, die niets begrepen heeft
van het gebod: „Hebt u naaste lief
als uzelf".

Naastenliefde veronderstelt eer-
bied voor het leven van anderen,
mededogen en discipline.

Geen enkele verkeersregel en
geen enkel voorschrift zal helpen,
nis de mens zichzelf niet verandert
en een wezen wordt, dat zijn even-
mens spaart en lief heeft.

De mens heeft zich in de meeste
gevallen voortreffelijk aangepast
aan de eisen van de moderne tech-
niek, maar hij is in gebreke ge-
bleven ten opzichte van zijn liou-
ding tegenover zijn medemens.
Zeker, het x verkeersprobleem is het
verbijsterende probleem van de lief-
deloosheid. En de gevolgen zijn
merkbaar en zullen merkbaar blij-
ven, tenzij de mens terugkeert tot
het principe van de liefde, die ber-
gen — en dus ook verkeersproble-
men — kan verzetten.

MOMTTS

Rapport van de Z.R.B.
aan het Strandschap Zandvoort

Aan het Strandschap Zandvoort is — op verzoek — door de Zand-
voortse Reddingsbrigade een uitvoerig rapport uitgebracht over de ak-
tiviteiten van deze organisatie tijdens het afgelopen zomerseizoen.

In de eerste plaats wordt in 't rap-
port genoemd de heropening van de
reddingspost „Ernst Brokmeier" op
't zuidelijk strand. De dienst van
publ. werken maakte een uitstekend
ontwerp voor de reddingspost, die
thans uitzicht over het grootste ge-
deelte van het strand biedt.

Aan het Zandvoortse gemeente-
bestuur werd dank gebracht voor
het beschikbaar stellen van een kre-
diet voor 't opknappen van de red-
dingspost „Piet Oud" ter hoogte van
de Van Galenstraat. Br kwam een
nieuwe vloer en 'n nieuw plafond,
terwijl het gebouwtje van binnen
en van buiten van een verflaag
werd voorzien. Ook deze post biedt
een goed overzicht over het strand.
Dit kan echter niet gezegd worden
van het lokaaltje, dat aan de bri-
gade in de rotonde is toegewezen.
Weliswaar heeft de politie in het
midden van dit gebouw een uitste-
kend uitzicht, maar de vrijwilligers
voelen het als een gemis, dat uit
hun vertrek slechts een klein deel
van het strand en de zee zichtbaar
is. Overwogen wordt binnen afzien-
bare tijd deze kwestie aan het ge-
meentebestuur voor te leggen.

Het aantal houten vletten ver-
rninderde met twee, aangezien zij
voor hulpverlening op zee niet meer
te gebruiken waren.

De ZRB beschikt thans over twee
plasticvletten en drie motoren en
een motor in bruikleen afgestaan
door de Kon. Ned. Bond tot het red-
<3en van Drenkelingen. Een en an-
dev had tot gevolg, dat de post
„olie en benzine" door het voort-
durend patrouilleren met grote
sprongen steeg. Het bestuur kan
voor deze zeer noodzakelijke uitga-
ven geen dekking aanwijzen,
aangezien de kas slechts over enke-
le guldens beschikt. Stijging van
het aantal donateurs zou daarom
gewenst zijn!

Er zijn — in tegenstelling met
vorig jaar — veel geslaagde red-
dingen geweest. Er waren bij deze
ongevallen verschillende ZRB-leden
betrokken. Het is daarbij vermel-
denswaard, dat de meeste reddin-

Tere huid?

ca
„Zandvoortmeeuwen"
Programma zaterdag 25 oktober:

Robaver 1-Zandv.m. l 15.30 u.
109 Kennemerland 5-Zv.m.2 15.30 u.
115 ETO 2-Zandv.m. 3 15.30 u.
146 WH adsp. a-Zv.m. b 15 u.
154 Zv.m. adsp. c-EDO d 15.30 u.
166 Hilleg. adsp. b-Zv.m. d 15.30 u.
173 Bl'daal adsp. b-Zv.m. e 14.30 u.
190 Schoten adsp. d-Zv.m. f 15 u.
202 Zv.m. adsp. g-Spaarnd. a 15.30
209 Zv.m. adsp. e-Zv.m. h 15.30 u.
Programma eondag 26 oktober:

Zv.m.l -Watergr.meer l 14.30 u.
Schoten 2-Zandv.m. 2 11.30 u.

35 Zandv.m. 4-Ripperda 3 9.45 u.
52 Zandv.m. 5-Halfweg 3 „9.45 u.
86 Zandv.m. 7-EHS 6 9.45 u.
219 Zv.m. jun. b-DCO a 12 u.
Samenstelling Ie elftal Zvm.
Het eerste elftal dat a.s. zondag-
middag op eigen terrein tegen Wa-
tergraafsmeer uitkomt, heeft een
wijziging ondergaan. De opstelling
ziet er thans als volgt uit: A. ter
Wolbeek; A. Stokman en J. Zwem-
mer; G. Kerkman, S. Stobbelaar en
F. Water; P. Castien, G. Ooster-
baan, J. Visser, J. Keesman en G.
Halderman..

C. Stokman is vervangen door S.
Stobbelaar.

* »

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen saterdag 18 oktober:

TZB ads. a-TYBB d 0-2
Uitslagen gondag 19 oktober:

EHS 3-TZB 2 4-0
TZB 3-DSB 3 6-4
TZB 4-Spaarndam 4 0-6
TZB jun. a-Concordia d 12-1
TZB jun. b-Onze Gez. c 7-2

Programma saterdag 25 oktober:
168 DSOV adsp. a-TZB a 15.30 u.
1£>6 TZB adsp. b-Renova h 15 u.
Programma sondag 26 oktober.
?,S TZB 1-DSS 2 14 u.
45 TZB 2-DSK 2 12 u.
76 Hillegom 5-TZB 3 12 u.
97 HFC 12-TZB 4 14 u.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Het is een gelukkig verschijnsel, dat
ook in Zandvoort zo velen de gym-
nastiek beoefenen. Door „Oefening
Staalt Spieren" wordt reeds aan
meer dan 500 leden onderricht ge-
geven in de Wilhelminaschool door
de heer J. Jagerman en aan de
kleuters van 5-7 jaar in de Karel
Doormanschool wijk Noord door
mevrouw A. Buchel-van Dalen. Bo-
vendien wordt volley-bal beoefend

onder leiding van de heer F. Kooy
in de Wim Gertenbachschool.

Voor de heren, die na hun ver-
richte dagtaak toch zeker wel an-
dere lichaamsbeweging nodig heb-
ben om fit te blijven heeft O.S.S.
ook een plaats ingeruimd. De hier-
voor bestemde les is voornamelijk
ingesteld op de z.g. indoortraining.

De ritmische gymnastiek trekt
nog niet die belangstelling, die het
verdient. Bewegingsgymnastiek op
pianomuziek moet vooral op
dames en meisjes toch een grote
aantrekkingskracht uitoefenen.

Zandvoortse Damclub
De derde wedstrijd van het Ie dam-
mers tiental tegen BDC gespeeld in
Haarlem is weer in een zware ne-
derlaag geëindigd: 17-3.

A.s. woensdag hopen de dammers
tegen VKD l een beter resultaat te
behalen.

Het tweede tiental dat dit jaar
voor het eerst in de bond uitkomt,
heeft opnieuw een overwinning ge-
boekt. VKD 2 werd met 13-7 ver-
slagen. Hier volgt de uitslag.

P. Versteege-D. Rump 1-1
Th. ter Wolbeek-J. Lucas 0-2
J. v.d. Werff-Th. Duijn sr. 2-0
F. van Beem-J. v. Rooden 0-2
A. Dekker-G. A. Hesselman 2-0
G. ter Wolbeek-A, v.d. Vorst 2-0
R. Scholte-V. Andringa 2-0
A. Schuiten-A. Strikkers - 2-0
J. Koper-Th. Duijn jr. 2-0
L. Haagen-A. Meyer 0-2

Zandvoortse Korfbalclub
Het tweede twaalftal speelt zondag-
ochtend om 9.45 uur op eigen ter-
rein tegen Oosthoek 2.

De adspirantenploeg b gaat za-
terdagmiddag naar Haarlem voor
een wedstrijd tegen Aurora d op
het terrein aan de Vergierdeweg.
De andere twaalftallen zijn vrij.

K.J.C. „Zandvoort"
Woensdag j.l. speelde KJC Zand-
voort de derde ronde voor het club-
kampioenschap. No. l werd J. Ver-
stege, 2e Wels, 3e P. Paap Czn.,
4e. G. Meijer.

K.J.C. „De Kroon"
De stand in de competitie van KJC
„De Kroon" luidt als volgt: 1. G.
de Leeuw1 24675; 2. C. A. de Muinck
24507; 3. M. v.d. Valk 23297; 4. G.
A. Koper 23174.

gen door jonge mensen werden ver-
richt.

Helaas is een verdrinkingsongeval
te melden, n.l. een jonge Duitser,
die zich ondanks de waarschuwin-
gen te ver in zee begaf. Het was
onmogelijk — gezien de stormach-
tige zee — de drenkeling hulp te
bieden. Een helicoptère en de red-
dingboot „Neeltje Jacoba" uit
IJ muiden konden daarin evenmin
slagen.

Het bestuur van de Zandvoortse
Reddingsbrigade wees in het rap-
port op de noodzaak van stokken
met grijptouwen dicht bij de zee,
waarschuwingskorven en red-
dingskastjes. Het bestuur vraagt
zich tevens af of langzamerhand
niet eens gedacht moet worden
op het zuidelijk strand in de nabije
toekomst een vierde reddingspost in
te richten.

Al met al ziet het bestuur do
toekomst met vertrouwen tegemoet,
maar vraagt de overheid, de inwo-
ners en de leden mee te leven met
d& beveiliging van het strand tij-
dens de zomermaanden als tieridui-
zenden in het zilte nat verpozing
zoeken.

JGB.

Kinderkopjes
Babyderm Haarwater (Haar-
groei-tonïc) legt reeds in de jeugd de
basis voor een gezonde haargroei.
Flacon f 1.90. Voor lange tijd toereikend.

Zeepost
Argentinië: s.s. „Lancero", 29/10.
Australië: s.s. „Grote Beer", 28/10.

s.s. „Himalaya", 1/11.
Brazilië: s.s. „Alhena", 28/10

s.s. „Argentina", 1/11.
Canada: s.s. „Rijndam", 26/10

m.s. „Noordam", 30/11.
Chili: via New Tork, 30/10.
Ned.Antillen: m.s. „Heiicon", 27/10
Ned. Nieuw" Guinea:

m.s. „Sumatra", 29/10.
Nw. Zeeland: via Engeland, 1/11
Suriname: m.s. „Castor", 29/10.
Unie van Z. Afrika en Z.W. Afrika:

m.s. „Arundel Castle", 1/11.

Collecte
10 _Grpesbeekse tehuizen
De jaarlijkse collecte ten bate van
de 10 Groesbeekse tehuizen zal wor-
den gehouden zaterdag 25 oktober
a.s.

Zoals bekend wordt deze collecte
gehouden voor de 10 tehuizen van
de Ned. Centrale voor Practische
Hulp aan alleenstaanden van iedere
leeftijd en gezindte te Groesbeek
(Centrale P.H.).

Er wordt dus een beroep gedaan
op uw goedgeefsheid voor 10 te-
huizen tegelijk. Bovendien zijn
sinds korte tijd de 6 gezinspavil-
joens van de voormalige stichting
„Morgenrood" te Groesbeek aan de
zorgen van de Centrale P.H. toe-
vertrouwd, zodat uw bijdrage thans
ten goede zal komen aan 10 tehui-
zen en 6 gezinspaviljoens, waar al-
leenstaande van alle leeftijden wor-
den verzorgd.

Voor hen die de term „alleen-
staanden" onduidelijk mocht zijn,
zij vermeld, dat het hier kinderen
betreft die de ouderzorg missen en
volwassenen die door geestelijke of
lichamelijke misdeeldheid leiding en
de beschutting van een tehuis nodig
hebben.

Gaarne doen wij een beroep op
uw goedwillendheid, deze belang-
rijke collecte te steunen zoveel als
in uw vermogen ligt. Het comité

Bevorderd
Het gemeentebestuur heeft tot

klerk Ie klasse bevorderd mej. F.
M. L. Pauwels en tot adjunct-com-
mies Ie klasse de heer J. Panne-
keet.

Daar kunt u heen
Monopole

Vanaf vrijdag 24 oktober tot en met
sondag 26 oktober, 8 uur: film „Met
de dood voor ogen".
Dinsdag 28 oktober, 8 uur: film
„Het Bolshoi Ballet".
Zondagmiddag 26 oktober, 2.30 uur:
film „Kampioen op sokken".
Maandag 27,. woensdag 29, donder-
dag 30 oktober: gereserveerd voor
de Zandvoortse Operettevereniging

Hotel Bouwes
Gedurende het weekend: Cor Halle-

kwintet.
Zondags matinee.

#
Stadsschouwburg, Haarlem

^Zaterdag 25 oktober, 8 uur: De
Ned. Comedie met „Het landgoed
Stepants jikowo''.
Zondag 26 oktober, 8 uur: De Ned.
Comedie met „Oscar".

ZVM vergaderde
De voetbalvereniging „Zandvoort-
meeuwen" kwam maandagavond in
vergadering bijeen. Voor dat de
vergadering aan. de behandeling van
de agenda begon, werd de voorzit-
ter, de heer D. Petrovitch, • toege-
sproken door de heer E. Kerkman,
voorzitter van de supportersver-
eniging „Geel-Blauw", die hem een
geel-blauwe voorzittershamer over-
handigde.

Het jaarverslag van de penning-
meester werd goedgekeurd en de
begroting vastgesteld. In de kas-
commissie werden benoemd de he-
ren R. Kerkman en F. van Turen-
hout, als plaatsvervangend lid de
heer P. de Boer.

Tot nieuw elftaleommissielld werd
benoemd de heer C. Schuiten. Er
werd een feestcommissie samenge-
steld, bestaande uit de heren N.
Kattouw, H. Keuning, C. Keur, F.
van Turenhout en J. Zwemmer.
Op voordracht van vele leden werd
de heer P. Schaap tot ere-lid be-
noemd en de heer A. Keesman tot
lid van verdienste.

Openbare bibliotheek
Nieuwe aanwinsten

Rich. Aldington - Death of a hero.
Agathe Christie - The big four.

Destination unknown.
Five little pigs.
Murder in the news.
Ten little niggers.
Towards zero.

Carter Dickson - And so to mur-
der.

Irwin Shaw - Tip on a dead jockey.
Hugh Walpole - Judith Paris.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
8231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
3346 Hoboplex, Stationsplein '13-15,

Hout, board, tilplex
Renault service-dealer

De zaak ingesteld op
„DOE HET ZELF"

HOBOPLEX
Stationsplein 13-15 - Tel 3346

HEEFT WAT
U NODIG HEBT

ZELF DOEN
Het bestuur van de Kon. Ned. Jaar-
beurs heeft de ,Doe Het Zelf' drang
in Nederland goed aangevoeld.
Immers op de daarvoor beschikbaar
gestelde ruimte is de belangstelling
vooral ook in de avonduren, voor
de „Doe Het Zelf" jaarbeurs zo
groot geweest, dat van een écla-
tant succes gesproken kan worden.

Zoals bekend, worden in Ameri-
ka en Engeland in huiselijk ver-
band veel werkzaamheden zelf ver-
richt.

Ook in Nederland begint „Doe
Het Zelf" niet alleen een levend,
doch een baanbrekend begrip te
worden. Deze baanbrekende gedach-
te is om verschillende redenen toe
te juichen, om dat de vrijetijdsbe-
steding- een niet te onderschatten
kostenbesparende factor betekent.

Het is toch zo, dat het niet het
materiaal is, doch het arbeidsloon,
dat de karweitjes zo duur maakt,
zodat 't laten doen in vele gevallen,
hoe nodig dan ook, achterwege
moet blijven. Voor de vakman- zijn
deze ongeacht of hij de tijd er voor
heeft, door onevenredige kostenver-
houdingen van materiaal en loon in
de regel niet aantrekkelijk. In vele
gevallen immers durfde men de fei-
telijke kosten nauwelijks te bereke-
nen. Deze ontwikkeling brengt der-
halve een gezonde splitsing in de
te verrichten werkzaamheden mede,
n.l. in werkzaamheden welke naar
omvang en kennis door vaklieden
moeten plaats vinden.

Tevens brengt de „Doe Het Zelf'
gedachte een goede ontspanning.

Immers vrijwel een ieder heeft
bij de huidige inspannende werk-
zaamheden na beëindiging van de
dagtaak aan „eigen sfeer" een drin-
gende behoefte.

Wat er zoal met vrijetljdsbeste-
ding bereikt wordt?

Het vervaardigen van meubilair
naar eigen smaak, t.w. kasten, ta"-
fels, boekenrekken en het verfraai-
en van kamers, keukens, gangen
enz. met boards, polycel en het
schilderen binnens- en buitenshuis.

Zoals dan ook op de Jaarbeurs
werd aangetoond, gaan verschillen-
de zaken er zich op instellen om de
benodigde materialen voor „Doe
Het Zelf" op maat en ook voor een
groot gedeelte bewerkt • te leveren.

FAMILIEBERICHTEN

Op 9 november hopen onze
lieve ouders

K. F. KONING
f en'

J. KONING-KOPER
de dag te herdenken dat zij
25 jaar geleden in het huwe-
lijk traden.

Hun dankbare kinderen:
Corry-Jan
Maartje
Frits
Jacob

Willem Draijerstraat 16

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

BEKENDMAKING
Het hoofd van het gemeentebestuur
van Zandvoort maakt bekend, dat
van 25 oktober 1958 af gedurende
vier weken op de gemeente-secreta-~
rie voor een ieder ter inzage ligt het
ontwerp van een partieel uitbrei-
dingsplan in onderdelen (plan L),
betreffende~ het terrein ten zuiden
van de Zandvoortselaan, aan de
oostzijde begrensd door de Duin-
rooslaan en de Bramenlaan, aan
de westzijde door het terrein van
de Amsterdamse Waterleiding en
aan de noordzijde door de tuin van
de A. G. Bodaanstichting, terwijl de
zuidzijde van het terrein nagenoeg
in het verlengde ligt van de Duin-
doornlaan.

Gedurende bovenstaande termijn
van vier weken kunnen belangheb-
benden bij de gemeenteraad bezwa-
ren tegen dit ontwerp indienen.
Het hoofd van het gemeentebestuur

voornoemd, Van Fenema
Zandvoort, 23 oktober 1958

Pracht handenu en nimmer
ruw of schraal

flfflER Tube 95 cl.
Het is de Hamamelis die het 'm doet

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 9 uur:
Doktoren:

C. F. M. Robbers
Koninginneweg 34, telefoon 2813

Zondag 26 oktober
Dierenarts J. Hagedoorn
Heemst. Dreef 11, Heemstede, te-
lefoon 35521.

Wykzuster:
A. Hoogenbosch
Julianaweg 25, telefoon 2826

i*-

Apotheek:
25—31 oktober:
Apotheek Kerkhoven, Zeestraat 71
ledere avond vanaf 6.30 uur
alleen geopend voor recepten en
spoedgevallen.

P R E D I K B E U R T E N
Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 26 oktober

10.30 uur: mej. ds. W. H. Buijs.
19 uur: ds. A. A. Wildschut, pred.
te Amsterdam. Jeugddienst.

Kapel Woodbrookers Bentveld:
10.45 uur: ds. C. de Ru.

Jeugdkapel om 10.30 uur in het
Jeugdhuis.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 26 oktober

10.30 uur: ds. A. van Biemen,"
Herv. pred. te Bentveld.

Huis in de duinen:
19.30 u.: ds. A. J. Snaaijer, Doops-
gezind pred. te Haarlem.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmaweg
Zondag 26 oktober

10.30 uur: ds. A. de Ruiter. Voor-
bereiding H. Avondmaal.
17Miur: ds. A. de Ruiter. Z. 11.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Op zon- en feestdagen H.H." Missen

om 7.30-9.00 uur de Hoogmis en
11.00 uur de Jaatste H. Mis. In
Huis in de Duinen om 8.30 uur.
's Avonds Lof om 7.00 uur.

In de week H.H. Missen om 7.00
uur en 7.45; 's avonds Lof om
7.30 uur.

Ned. Chr. Gemeensohapabond
Dinsdagmiddag 28 oktober

3 uur: samenkomst in „Pniël",
Zuiderstraat 3.
Spr. de heer J. W. van Zeijl.

Jehova's getuigen
Woensdagavond 8—9 uur bijbel-

studie Koninginneweg 44 en zon-
dagmiddag 2—3 uur Wachttoren-
studie Hogeweg 7 te Zandvoort.

Humanistisch Verbond
Zondag 26 oktober, 9.45 uur, 298 m,
radiotoespraak door H. J. J. Lips.
Onderwerp: „Tien jaar Humanis-
tisch thuisfront, de vlag uit of
niet?"

-- HOLIDAY -
Auto's zonder chanffeur
TJitsl. model 1957 en 1958 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapitan,
Fords Taunus *en Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10454



Als U in de Wereldspaarweek een inleg doet of een
nieuw spaarbankboekje neemt, ontvangt U onze fraaie

Spaarbankkalender 1959
U zult er een heel jaar lang plezier van hebben. Van
uw spaarbankboekje nog langer als U regelmatig
spaart bij de

NUTSSPAARBANK
• GROTE KROCHT 38, ZANDVOORT

o
NIEUWE VOLSWAGENS
'58. ƒ 7 p.d. + 7 et p. k.m.
Pieters, Haarl.str.2, tel.3652

WONINGRUIL
Dordreclit-Zandvoort

Gevr. in Zandv. woning m.
minst. 6 krs. Huur max.
ƒ 150,- p.m. Aangeb. in
Dordrecht vijfkamer wo-
ning op g. st., bouwj. '39,
huur ƒ 50,50 p.m. Br. aan
G. L. v. d. Hum, Soemba-
straat 63, Dordrecht.

Woningruil Zandvoort
Huis, 3 kmrs, gr. keuk. en
zolder ƒ 8,20 p.w. Vrij uit-
zicht. Gevr. huls met l a 2
kmrs meer. Br. 8204 bur.
Zandv. Courant.

WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort

Aangeb. flat, 5 k, badk.,
zolder. Gevr. vrij huis, ook
gen. te kopen. Br. nr. 8203
bur. Zandv. Courant.

WONINGRUIL,
Zandvoort

Aang. Hogeweg, bovenh.
v. echtp z.k. Gevr. grotere
woning te Zandv. of omg.
Br. nr. 8201 Z. Crt.
Te koop m. ruil of verg.
huisv. Zandvoortselaan
ƒ 20.000, huur ƒ 1000 p.j.;
Zandvoortselaan ƒ 30.000,
huur ƒ 2000; huis ƒ 22000,
huur ƒ 1500. Benedenhui-
zen direct te betr. Br. A.
J. Palstra, Zandvoort of
tel. 2858.

TE KOOP:
nieuwgeb. PERCELEN m.
gar., gr. tuin, eigen gr.,
bev. 6 k. en gr zolder. Hy-
theek beschikb.;
VILLA aan Zuidboul., olie-
stook, parketvl., 21 garages.
Koopsom 80 mille'. •
FLAT a.d. Noordboulevard
2e et, 40 mille;
Nieuw te bouwen PER-
CEEL, in 't voorjaar te
aanv. ƒ 35.000;
HUIS a.d. Wilhelminaweg
voor bel.;
GROOT PENSION bev. 14
kmrs m. c.v., dad. te betr.
MAKELAAR W. P A A P
Hogeweg 17, telefoon 2965
Aang. wegens overcompl.
degelijke HAARD ,Faber'
en 2 pers. MATRAS met
binnenvering. Emmaweg 5
Tel. 2572.
TE KOOP: 2 pers. ledi-
kant, compl. m. 2 nachtk.,
2 stoelen en tafel, ben. 2
2 ijzeren ledikanten.
Vinkenstraat 3.
Te koop: hoge zwarte En-
gelse KINDERWAGEN en
OLIESTOOKKACHEL.
Vinkenstraat 16.
Keurige lange BONTJAS
aang. Indisch lam pattes.
Mevr. Engelander, Boule-
vard Paulus Loot 29.

Te koop aangeb. KOZIJN
met opensl. ramen 2x2 m.
Haltestraat 26huis.

ENGELSE LES
voor elk gewenst doel;
emigr., bijwerk, van scho-
lieren enz. Mevr. B. Pot-
ter, Brederodestraat 32-1.

Beter en toch
niet duurder is

Slagerij
Burger

ïgcbr''
(BURGCR!
! slagerij en |

NATIONAAL en l NT6 R NATIONAAL BeKROOND

WEEKENDRECLAME
100 gram ham en
100 gr. Geld. gek. worst
samen 79 et

Vrijdag en zaterdag
750 gr. fijne riblappen ... 3,28
750 gr. pracht lappen .... 2,68
500 gr. kalf slappen 2,25
500 gr. kalfsfricandeau... 2,75

100 gr. pekelvlees en
100 gr. Saks. . _
smeerworst, samen ... Z9 Ct

EEN TRACTATIE op
MAANDAG en DINSDAG:

Half pond razend
malse bief stuk 1,48

Heerlijk lamsvlees
500 gram bout 2,45
500 gr. magere lappen ... 2,25
500 gr. karbonaden v.a... 1,68

Varkensvlees

ROSBIEF/ ni4%4% -t̂ WO-ÖJL.IH.E1 j

500 LENDE f O «7 C
ENTRECOTE (C*)JL\fGRAM STAARTSTUK J

500
500
500

gr. filet 2,75
gr. karbonade v.a— 2,08
gr. magere vark.lappen

2,68
250 gr. biefstuk-tartaar 1,10

Woensdag en
donderdag

500 gr. gehakt h.o 1,10
100 gram pork
100 gr. Saks., samen 49 et

Gebr. Burger's slagerijen
ZANDVOORT, HALTESTRAAT 3, TKLEFOON 2994

Kies uw eigen
programma!
met PHILIPS RADIO en
TELEVISIE, dan geniet u
ten volle v.an deze mooie ap-
paraten.

PHILIPS TELEVISIE groot beeld,
53 cm ƒ 995,—.

U kunt ook bij ons sparen, terwijl
u kijkt en luistert.
PHILIPS RADIO in iedere prijsklasse, een kwaliteitsprodukt. Leuke
moderne toestellen in diverse kleuren. Vanaf ƒ 115,— reeds met aan-
slulting-voor uw platenspeler.
PHILIPS platenspelers en wisselaars.'
Verkoop van koelkasten, - wasmachines, centrifuges.
SCHARFF mooie wascombinatie. Alle andere elektrische apparaten.

RADIO TELEVISIE SPECIALIST

Erkend gedipl. Philips service-
dealer voor radio en televisie.

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

JtoJbeü
Annex CABARET EXTASE .

Zandvoort
Het gehele -jaar geopend

Programma, maand oktober
Gedurende de week-ends het

Cox Halle-Kwintet
met zang van

LUUT BUIJSMAN
Afgewisseld door een

cabaretprogramma
mat internationale artisten

*
.ZONDA&S MATINEE

mei volledig avondprogramma

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Zijlweg 63, Haarlem, tel.
Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver-
zorging van begrafenissen, cre-
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

Voor al uw
ONDERHOUDSWERK
VERBOUWINGEN en
NIEUWBOUW, naar:

Bouwk. Aannemingsbedrijf

„fiRJO"
p.a. P. Bakkenhoven, Piet
Leffertsstraat 19, Zandvoort.

Amsterdamse
Groentecentrale

Jan Filmer
TOLWEG 16 - TELEF. 3195

GROENTEN
Sperciebonen per pond
Lof per pond
Bloemkool per stuk
Spruitjes per pond
Rode kool 3 pond
Uien 3 pond
Winterwortelen 3 pond
Groene kool 2 pond
Andijvie per pond
Sla 2 st.
Gekookte bieten 2 pond
Zuurkool 2 pond
Worteltjes 2 pond

- i
75
42
39
18
25
25
25
25
8

25
25
35
25

FRUIT
Sterappelen 3 pond 48
Cox d'Orange 3 pond 48
Cox d'Orange 5 pond 1,10
Cox d'Orange extra 3 p. 98
Jonathans 2 pond 38
Handperen Bon Louise 2 p. 38
Handperen Legepons 2 p. 38
Druiven Frankendalers

per pond 69
Pracht handappelen 3 p. 50
8 sinaasappelen 1,00

PANKLARE GROENTEN
Panklare andijvie per pond 10
Panklare rode kool

per pond 10
Panklare hutspot per pond 10
Panklare uien per pond 18
Panklare soepgroenten

per ons 15
Panklare prei per pond 25
Panklare groene kool

per pond _ 18
Gesneden zachte

pronksnijboontjes p.p. 38

AARDAPPELEN
Zeeuwse Eigenheimers

10 kg 1,65
Zeeuwse bintjes 10 kg 1,65
Zandaardappelen 10 kg 1,95

Een stofauiger om trots op
te zijn:

Excelsior
stofzuiger

Niauw model, prima zulg-
kracht ƒ 145 of ƒ 2 p.w.

Televisie Radio Specialist

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

ADVERTEERT
In de

ZANDVOORTSE COURANT

Te huur: vrije 2-, 3- of
4 kamerwoning m. keuk.
Ook te koop, ƒ 10.000,—.
Verg. huisv. vereist. Br.
onder 8206 Z. Crt.

HUIS TE KOOP GEVR.
voor geldbel. Ook die wel-
ke gerest, moeten worden.
Br. nr. 8202 Z. Crt.

POPPENWAGEN te koop
gevraagd.
Prinsesseweg 25.

Gew. secretaresse heeft
ENKELE UREN p.d. be-
schikb. v. thuiswerk (ly-
pen). Br. 8207 Z. Crt.

Lerares Engels m.o. geeft
LES v. beg., gev. en con-
versatie. Tel. 3034. Boulev.
Paulus Loot 27.

WERKSTER gevr. voor 3
ocht. of midd. p.w. Boul.
Paulus Loot 27.

Gevr. HULP i.d. HUISH.
v. 9-1 u. of hele dg. de
hele week. Cort v.d. Linden-
straat 2^17.

Weg. huw. v. teg.w. meisje
per l dec. gev. opgewekte
FLINKE HULP, die ple-
zier heeft in een prettige,
verzorgde huish. v.d.e.n. in
gez. m. 2 kind. Geriefelijk
huis, oliestook, eigen ka-
mer m. radio. Veel vrij.
Maand zomervak. Goed
loon. Mevr. M. Schipper,
Zuidboulevard 93, tel. 2863

MEISJE gevr. 9-12 uur.
Mevr. Goll, Frans Zwaan-
straat 22.

Aannemersbedrijf vraagt
JUFFROUW voor de AD-
ADMINISTRATIE. Goed
kunn. typen en m. enige
kennis v. boekh., Br. 8205
bur. Zandv. Courant.

Gevr. BERGING voor 2
gr. kiosken ged. de win-
termnd. Adres Dorpspi. 11.

Ingenieursbureau J. Goed-
koop, Thorbeckestraat 16,
vraagt tegen 4 dec. a.s.

JONGMENS
leeft. 20-25 jaar, voor ma-
gazijnadm. en bijkomende
werkzaamheden. M.U.L.O.
diploma noodzakelijk.

VERF
Nu zelf schilderen!

Losse oliegrondverf a
ƒ 1,25 p. kg. Ouderwetse
GLANSVERF a ƒ 2,25 p,
kg, speciaal „TOKION-
LAKKEN".
DUTRA-verfmalerij

N.Z. Voorburgwal 25,
A'dam-C, telefoon 43542
(naast Wijers). (Moderne
kleurspecialisten) Verzen-
ding door geheel Neder-
land.

Wij presenteren voor a.s.
week onze bekende re-
clame:
Heerlijke
speculaasbrokken
van 60 cent voor

55 et 250 gram
Een prima koekje!
Koffiemopp en
van 75 et voor

60 et 250 gram
5 heerlijke cake's
van 65 et voor 60 et

Fa A. v, d, Mijeen Zn
Schoolplein 4 - Tel. 2467

A.S. ZATERDAG:

8 eierkoeken voor f 0,65
250 gram Brussels banket f 0,95
En als speciale aanbieding:

een heerlijke appeltaart,
8 personen, voor slechts f 1,25
Vraagt onze bezorgers naar deze speciale aan-
biedingen. Zij zullen U graag bedienen!

Fa. H. VAN STAVEREN
Zeestraat 48 - Telefoon 2684

koopt u uw nySoras?
Ook zo U weet wel in een cellofaanzakje zon-
der ze weloverwogen te kunnen kiezen? Stop daar toch
mee! Nylons moet U met overleg kopen. Dat verlengt
de levensduur. Kies Uw kousen zélf. Aan onze DanJon-
Selector.

.S».

Probeer de rekbaarheid van de
boord - kies de kleur op Uw
hand — beoordeel de slanke
hiel, het weefsel, de prijs. Kies
de juiste kous voor het juiste
doel. Met de

DANLON SELECTOR
HET GEHEIM VAN EEN LAGE
KOUSENREKENING

Ook diverse andere kousenmerken voorradig
o.a. Arwa, Becopa, Günther, Jacq. Fath

Speciale aanbieding:
naadloze kousen, eerste keus f 2,25

dames en kinderjackets
in verschillende kwaliteiten en prijzen

„Tweka" en „Delana"
MEISJES- en JONGENSBROEKEN
„TERLENKA" JONGENSPANTALON, sterk,
plooihoudend en wasbaar, leeftijd 6 jaar ƒ 21,95
Nu ook Tweka zuiver wollen
DAMESPANTALONS, gestreept ƒ 31,50

Tweka en Delana
JONGENS- en
MEISJES-
PULLOVERS
o.a. de moderne V-hals
pulover in diverse
kleuren, zuiver wol
vanaf ƒ 10,95

Tweka
JONGENS PULLOVERS
met col, zuiver wol
vanaf ƒ 12,95

Tweka HERENVESTE1S
in wol, uni en
gestreept v.a. ƒ 24,50

Tweka HERENVESTEN wol met suedine ƒ 27,50
Zonder mouwen, vestmodel ƒ17,50
Ook in de modekleuren bleu, geel en rood ƒ 14,50
Enorme collectie in Jago shawls
voor dames, heren en kinderen

MODEMAGAZIJN

„De Waag"
HALTESTRAAT 40 — TELEFOON 2087
Waar U alle beroemde merken vindt, die met
volle garantie verkocht worden.

STEEDS HET NIEUWSTE!

Dat zijn lage prijzen bij
Slagerij Gaus
750 gr rosbief, zeer mals 3,75
500 gr fijne riblappen 2,25
750 gr runderlappen 2,55
500 gr. gehakt h.o.
i!50 gr vet, samen 1,45
SOEPPAKKET
350 gr gehakt, 100 gr poulet

en benen 0,89
VLEESWAREN
250 gr leverworst 0,60
250 gr smeerworst 0,69
25C gr gek. worst 0,85
100 gr. ham en
100 gr. gek. worst, samen 0,75
100 gr. lever en
100 gr pekelvlees, samen 0,85
Voordelige aanbiedingen in lams-
vlees
KERKSTRAAT 14 - TELEP. 2102

Radio
Televisie
Mooie sortering'
schemerlampen

Henk
Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

EIke 23S£S LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 22S4
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150



RADIO EN TELEVISIE
Grote keuze PHILIPS draagbare radio's

PHILIPS
ERRES
SCHMIB LORENZ
BLAUPUNKT

In onze showroom tonen wij U het allernieuwste -

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN

J. KEUR Electro-radio-technisch bureau '
BURGEM.
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

mm rmunitDig sEttici

t=fe^s
Betaling desgewenst in overleg

Erkende

AUTORIJSCHOOL
„Z&NDVOORT"
THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

Autorijles

Verhuur van
Opeis Rekord
zonder chauffeur

M, C, van BORKUM
Pedicure - Manicure
met jarenlange ervaring.
Dr. Gerkestr. &1, tel. S8ie

WIST TJ
dat 20% korting op alle
stoomgoederen perma-

nent wojrdt gegeven,
indien U deze brengt
en haalt in ons filiaal.
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

BCEYSER
Telefoon 2653

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte oj
gebakken mosselen. Tot
1.30 uur geopend. Zee-
straat 62, tel. 2263.

Laat uw hond door een
erk. trimmer PLUKKEN
of SCHEREN. Speo. aan-
bev. door h.h. dierenartsen.
Ook aan huis te ontbieden.
G, WALMAN, KI. Hout-
straat 34, Haarlem, tele-
foon 02500-14303.

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

HEEFT TI IETS OP TE
RUIMEN?? WO kopen alle
soorten meubelen en inboe-
dels. Overal te ontbieden.
P. Waterdrinker, telef. 2164

U kunt het
toch niet af-
schreeuwen,,,,
wanneer TJ de goede hoe-
danighedcn van uw arti-
kelen onder dé aandacht
van liet publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt, door
dat het plaatselijk en re-
gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...
de resultaten b'ewijzen dat.
Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens op
bij de

Zandvoortse
Courant

Achterweg l
Telefoon 2135

Gymnastiekvereniging „Oefening Staalt Spieren"

WEET U DAT
door een nadere indeling na de onderlinge wedstrijden
is er nog plaats op de navolgende lessen:
In de WILHELMINA.SCHOOI,:

Maandagavond: 9.30-10.30 heren z.g. blijf-fit.
Dinsdagavond; 6.30-7.30 Rhythmisch meisjes

9.30-10.30 dames gymnastiek
Vrijdagavond: 7.30-8.30 Rhythmisch meisjes

In KAREL DOORMANSCSOOt,;
Vrijdagavond: 5.30-6.30 jongens 5 t/m/ 7 jaar

Meldt TJ ten spoedigste bij de lescommissaris(esse)
op de lessen of bij het bestuur, tel. 2918.

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

Vanaf VRIJDAG 24 OKTOBER tot en met
ZONDAG 26 OKTOBER, 8 uur

ftflet de dood
voor ogen
(Carve her name with pride)
Virgïnia McKenna, Paul Scofield en Jack
Warner.

Virginia McKenna na haar grootse rol in „Dwars
door de hel", thans als Violette Szabo, geheim
agente, één oer dapperste vrouwen uit de Twee-
de wereldoorlog. Toegang 14 jaar.

DINSDAG 28 OKTOBER, 8 uur (slechts l dag)

Hef Bolshoï Ballet
In Eastman-oolor.
Galina Ulanova, Kassai Btruchkova, Niko-
lai Fadeyescher.

Het Bolshoi theater ballet en het Royal Opera
House Covent Garden Orchestre. Een schitte-
rende combinatie van talenten met de grootste
ster van allen: Ulanova. Toegang alle leeftijden.

ZONDAGMIDDAG 26 OKTOBER, 2.30 uur

Kampioen op
sokken

George Formby als motorduivel, negerzanger,
pechvogel, hartenjager, modderfiguur en kam-
pioen op sokken. Een grandioos lachfestijn.
Alle leeftijden.

Maandag %"i, woensdag 29, Donderdag 30 okt.
gereserveerd voor de Zandvoortse Ope-
rettevereniging.

Wie een bril koopt als steun voor de ogen
en eoveel mogelijk naar sïjn vermogen
"besteedt aan het model
Zo iemand toont wel
veel begrip nood tot deugd te verhogen.

Brillenspecialist LoOïtia.Xl
Haltestraat 5 - Telefoon 2174

Erkend
fondsleverancier

AD. NOTTEN
„DE KAMPIOEN"

Haltestraat 59 - Telefoon 3398

Jansen en Tilanus
wollen ondergoed

voor dames, heren en kinderen

Gemoltonneerd herenondergoed
Nylon kousen

„BELAMI" en „DUBARRY"

Sportkousen en sokken
Ruime keuze

DE VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLEM EN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

helpt U
ALS OVERHEIDSINSTELLING

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die TJ niet

inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-
. keliers) aan het Kennemer Financierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

TJw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

Speciale aanbieding
MONTY COATS

zware zeeduffel, marineblauw
in heren en jongensmaten
leeftijd 8 jaar f 24,50
met kleine stijging per maat.
Ook rnet damessluiting.

ZUIVER WOLLEN PULLOVERS v.a. ƒ 19,75

De speciaalzaak voor herenkleding en
herenmode

E. DE BOER
KERKSTRAAT 20 - TELEFOON 3136

Flanellen
lakens
• Ie kwaliteit van een zeer bekend

merk

• Extra voordelig vanwege kleine
vlekjes

• Extra lang! en anti-rheuma

ECRU
150 x 230

170 x 230

180 x 230

5,60
5,95
6,95

l
l

Jaspé gekleurd,
150x235 7,45

HOUTSTRAAT
VEERSTRAAT

DEZE
AANBIEDING

GELDT

DONDERDAfi •-•

Autorijschool „Laurens"
leidt TJ op in zo vlug mogelijke tijd. Les ƒ 6,- per uur.

Aanmelden: Zandvoortselaan 25
Telefoon 3856

2e prgs Ie prijs

Op schoei:
Meester: „3ongens, geef eens een

korte omschrijving van het begrip
„kwaliteit".

3antje: „Dat kan in twee letters,
meester.... V & f l"

Als de kannibalen

V & F brood konden halen

Dan zouden ze 't vertikken

Om nog mensenvlees

te bikken l

hoofdprijs

SLA UW SLAG
OPV&F-DAG!

3e prijs

'n Advocaatje, vol vuur aan
het pleiten.

Riep: „Ik houd mij alléén
aan de feiten l"

Met nog kruimels op z'n bef
Riep hij uit: „V & F,
Dié bakt brood daar móét je

In bijten l"

UITSLAG
grote V & F-prijsvraag

hoofdprijs van ƒ25.—: A. 3. van Woensel,
Kromme Mijdrechtstraat 33, I3muiden
1e prijs van f 20.—: Mevrouw Vogels,
Dreef 45, Bennebroek
2e prijs van /15.—: D. Rouppé, Weltevre-
denplein 44, Haarlem (N.)
5e prijs van ƒ 12.50: Mevr. L, "}. Schotman-
Wijnberg, P. C. Hooftlaan 54, Driehuis
(gem. Velsen)
4e prijs van 10.—: Mevrouw v. d. Fange-
Wiellnk, Djambisttaat 30, Haarlem
5e prijs van /7-50: Mevr. Teygeler-Niehoer,
Santpoorterstraat 68, Haarlem
6e prijs van f 5.—: A. 3. Warmerdam, Ban-
kastraat 5, Haarlem (N.). .
De' TAARTEN gaan naar:
C. Mol, Trompstraat 185, I3mu!den
Wed. N. de long—Post (bravo, 80-jarlgel),
Parkstraat 18, Haarlem
M. W. v. Meurs-Funcke, Pijnboomstr. 75, Hr.l
H. Uandweer, Spaarndamseweg 318r, Haarl.
A. Koning, A. 3, v. d. Moolenstraat 56r,
Zandvoort aan Zee
Mevrouw $. J. Flooren—v. d. Pol, Van
Kinsbergenplein 49, Haarlem (Z.W.)
F. F. Gonlag, Meester Cornelisstr, 32, Haarl.
De KRENTENBRODEN gaan %aar :
Mevrouw A. D. Zomerdijk-Zegwaard, Ein-
denhoutstraat 14, Haarlem "
Mevrouw H. Schaap, Vechtstr.67. Smulden
Mevrouw A. Visser, De Wetstraat 24 R,
Umuiden (W.)
Mevr. v. d. Heuvel, lepenlaan 7, Bl'daal
H. Dortmundt, Pladellastr. 8, Haarlem (O.)
3, Ketelaar, Muiderslotweg 177r, Haarlem
P. de Ruiter—Groeneweg, Prévinairestr. 6,
Haarlem
M. A. Kramer—Ros, Akendamstr. 9, Haarlem
Mevrouw Den Hartog, Meester Cornelis-
straat 34, Haarlem
E. 3. de Noord, L. Nieuwstr. 684, I3muiden

ALLEN VAN HARTE PROFICIAT
Het aantal en de kwaliteit van de inzendingen
was zo hoog, dat wij ons bij het publiceren
ervan helaas moeten beperken. Niettemin zijn
wij alle Inzenders zeer erkentelijk voor alle
prijzende woorden die zij ons als slagzin, punt-
dicnt of verhaal deden toekomen. Wij van onze
kant zullen' alles in het werk stellen om de
kwaliteit van V & F-brood altijd even hoog te
houden als de inzendingen suggereren.

vermaat & franken kwaliteitsbakkerijen
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ZANDVOORTSE COURANTRedactie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland f 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Mens in bedrijf
Visie van humanist op arbeidsverhoudingen

De gemeenschap Zandvoort van het Humanistisch Verbond gaf vrijdag-
avond in „Zomerlust" haar eerste openbare bijeenkomst in het win-
terseizoen. Ongeveer twintig belangstellenden, voor het merendeel be-
woners van Het huis in de Duinen, waren bereid geweest de gang naar
„Zomerlust" te ondernemen, om daar de heer K. Singer uit Rijswijk
te horen spreken over de mens in zijn verhouding tot het bedrijf,
waarin hij werkt.

In zijn openingswoord vestigde de
voorzitter ,de heer D. van Meurs,
de aandacht van de aanwezigen op
de 13e verjaardag van de Verenig-
de Naties, welke organisatie er
naar streeft de verhoudingen tussen
de volkeren te verbeteren. Spr. zei
dat het zin had hier even bij stil te
staan, ofschoon de werkzaamheid
van ,de Volkerenorganisatie nog
niet bepaald een eclatant succes is
geweest. Wanneer echter — en dit
is ook een humanistische gedachte,
aldus de heer Van Meurs — de ver-
houdingen tussen de mensen onder-
ling verbeteren,, zullen de betrek-
kingen tussen de volkeren evenzeer
verbeteren.

De heer Singer, die hierna het
, woord kreeg, stelde in zijn inleiding

vast dat de mens in 't moderne, ge-
mechaniseerde bedrijf het gevaar
loopt zijn menselijke waardigheid
te' verliezen. Maar men kan niet
ontkennen dat de meer rationele in-
stelling van;het bedrijf een zekere
welvaartsvermeerdering heeft be-
bewerkstelligd. Enerzijds dus een
minder goede invloed op het indivi-
du, anderzijds een reële stijging
van het welvaartspeil. Waar de
voortschrijdende industrialisatie, de
rationalisatie en de mechanisatie
niet te ontkennen nadelen hebben,
zal men moeten, trachten öe mens
zoveel mogelijk "te vrijwaren van
het verlammende gevoel niet geheel
en al meer mee té werken aan de
totstandkoming van het produkt.
De werkende mens heeft niet meer
de bezieling, die nodig is om vol-
waardige arbeid te verrichten. In 't
algemeen werkte de arbeider beter,
toen hij bemerkte dat men met hem
„bezig was". De krappe arbeids-
markt noopte tot ontwikkeling van
de arbeider om hem daardoor te
hinden aan het bedrijf. Dit „aan-
dacht schenken aan de mens" had
ook invloed op het personeelsver-
loop. In bedrijven, waar die aan-
dacht niet — of in geringe mate —
aan het personeel werd besteed —
was het personeelsverloop buitenge-
woon hoog. (60%). Dit had natuur-
lijk! daling van de produktiviteit, en
uiteindelijk tevens daling van de ge-
meenschappelijke welvaart tot ge-
volg. In de Jbedrijven, waar goede
menselijke verhoudingen heersten,
was het verloop > laag. Deze ervarin-
gen brachten vele bedrijven tot het
toepassen van een bepaalde be-
drijfs-psychologie, waarbij vooral de
personeelschef een belangrijke
functie vervult in de tussenmense-
lijke verhoudingen. Spreker, die zelf
personeelschef van een grote indu-
strie is, gaf aan de hand van ver-
schillende praktijk-voorbeelden aan
hoe een dergelijke functionaris
werkt en in zekere zin de schakel
is tussen arbeider en leiding.

Van de humanistische levensvisie
uit gezien, zei spreker het van
groot belang te achten de werken-
de mens te wijzen op zijn verant-
wqordelijkheid: ten opzichte van zijn
mede-werkers, maar ook ten opzich-
te van-het bedrijf, waar hij werkt.
Het is vooral de jeugd, die nog wei-
nig begrip heeft van sociale proble-
men, maar zij is buitengewoon ge-
voelig voor de sociale status, waar-
in aij werkt. De volwassenen zijn
verantwoordelijk voor de situatie,
waarin de jeugd zich ̂ geplaatst ziet.
Daarom is voortdurende aandacht
aan de jongeren een eerste vereiste.

Spreker hield aan het slot van
zijn inleiding een vurig pleidooi de
jeugd, die volstrekt niet zo beroerd

is als ze wel eens wordt afgeschil-
derd, met begrip tegemoet te tre-
den en haar te benaderen met ver-
trouwen in het resultaat.
Dan kan men ook vertrouwen te-
rug verwachten.

Na afloop ontspon zich nog een
korte discussie over vragen, die
door enkele aanwezigen werden ge-
steld. Spr. zette hierin uiteen dat de
door hem nader belichte visie een
humanistische is, omdat hij was uit-
gegaan van de gedachte dat de
mensen verantwoordelijk zijn voor
elkaat dat de mens een redelijk
denkend wezen is en dat hij een
zedelijk keurvermogen heeft.

H.W.

Gestrand en weer vlot
Gisterenavond is een vissersboot,
vermoedelijk tengevolge van de
dichte mist, gestrand op de derde
bank ter hoogte van de Zeestraat
en de Strandweg. Direct na de
strandig probeerde de bemanning
van het vaartuig het schip weer
vlot te krijgen. Tegen twaalf uur
kwam uit de richting IJmuiden een
sleepboot, die met behulp van zoek-
lichten het gestrande schip trachtte
op te sporen om assistentie te ver-
lenen. Toen de sleepboot op twee
honderd meter was genaderd raak-
te de vissersschuit plotseling vlot
en zette op eigen kracht koers naar
IJmuiden, gevolgd door de sleep-
boot die zijn hulp maar slecht zag
beloond.

Door het late uur waren slechts
enkele inwoners getuige van de
stranding en het vertrek van de
vissersboot.

Zandvoortse Bridgeclub
Na de vierde en laatste selectie-
wedstrijd bezet het dameskoppel
Bakkenhoven-de Jong met 240,62%
de eerste plaats,

Fam. Prins volgt met 238,78% op
de tweede plaats en het koppel he-
ren Fabel-Schutte met 237,03% op
de derde plaats.

Woensdagavond begint de eerste
competitiewedstrijd.

Reis door Korea en Japan
Op onderhoudende en boeiende wijz'e heeft vrijdagavond voor een goed
bezet „Ons Gebouw" de bekende schrijver Jef Last voor het Insti-
tuut voor Arbeidersontwikkeling verteld over Korea en Japan. Zijn
causerie werd afgewisseld met Koreaanse en Japanse muziek.

Spreker was in Korea tijdens de
wapenstilstandsbesprekingen. Hij
gaf bijzonderheden over zijn tocht
van Zuid- naar Noord-Korea en het
24 km brede niemandsland op de
68e breedtegraad-

Volgens "spr. hangt boven Seoel,
de stad die driemaal door de oorlog
werd overspoeld, nog altijd het
zwaard van Damoeles, daar„ de mi-
litaire activiteiten de boventoon voe-
ren. Rondom Poesan, een stad van
meer dan een miljoen inwoners,
heerst een niet te begrijpen armoe-
de. Twee miljoen vluchtelingen uit
Noord-Korea leven in kampen in de
erbarmelijkste toestanden en heb-
ben een duidelijk waarneembare
angst voor een nieuwe oorlog. Zij
wonen slechts 30 tau van de grens
af

Korea is in twee stukken gesne-
den op een wel zeer ongeluk-
kige manier. In het noordelijk ge-
deelte bezit men de stuwdammen,
in het zuidelijk gedeelte het voed-
sel. Er heerst in deze gebieden nog
lang geen vrede en de bezoekers

waren blij de gespannen atmosfeer
te kunnen ontvluchten.

Japan was het tweede doel van
de reis. Tokio — acht en half mil-
joen inwoners — is een stad van
achterbuurten; in „het centrum rij-
den de luxe auto's acht rijen dik
als schrille tegenstelling.
De kranten hebben oplagen tot 7i/2
miljoen exemplaren. Deze moderne
stad heeft nog maar weinig van de
Oosterse sfeer behouden.

Spreker ging in de tweede helft
van zijn lezing, dieper .in op de bij-
zonderheden van het moderne Ja-
pan. Hij vertelde over toneel, zang,
muziek .en de levenswijze ̂ op het
platteland. Ook behandelde hij de
problemen rond de bevolkingstoe-
name, het importeren van voedsel
en de industrialisatie. Op politiek
gebied zijn er vele spanningen aan-
wezig, die verband houden met het
onderwijs, de vakbeweging en de
landsverdediging.

Na afloop dankte de voorzitter
van het I.v.A.O., de heer Cluwen,
Jef Last voor zijn interessante
inleiding.

WEDSTRIJD BRACHT WINST
Zandvoortmeeuwen-Watergraafsmeer 2-1

Zandvoortmeeuwen hééft gewonnen, maar het is een heel benauwde
overwinning geworden. In de tweede helft scoorde de blauwgelen in de
28e minuut het winnende doelpunt. Watergraafsmeer was de club die
van dit doelpunt de dupe werd.

Zandvoortmeeuwen heeft zich in de-
ze ontmoeting nog tijdig uit een
impasse weten te bevrijden. Het
spel was gedurende het grootste
deel van de wedstrijd veelal te kort
en te ondoordacht, waardoor vele
aanvallen in de kiem werden ge-
smoord door het goed verdedigende
Watergraafsmeer.

De thuisclub kreeg in het begin
een zeven minuten lang offen-
sief te verduren, maar daarna wist
Zandvoortmeeuwen zich te bevrij-
den en kwam de voorhoede in actie.
In tle achtste minuut had een schot
van Halderman succes. Doelverdedi-
ger Van Kruis liet de bal te ge-
makkelijk in zijn doel toe. 1-0. ...

De Amsterdammers bleven het
antwoord hierop niet schuldig. In de
13e minuut -slaagde linksbinnen
Nietlinger er in Ter Wolbeek, die
uit zijn doel was gelopen te omspe-
len en schoot de bal in het net. 1-1.

De achterhoede van de thuisclub
was niet geheel safe. De Amster-
damse voorhoede wist zijn kansen
echter niet te benutten en liep her-
haaldelijk in de buitenspelval. Te-
gen het einde van de eerste helft
ging de thuisclub weer in ds
aanval en kreeg Van Kruis menig
schot te verwerken, helaas onge-
vaarlijk.

Na de rust was het Castien die
zijn club direct de leiding had kun-
nen geven. Voor open doel staande
plaatste hij de bal echter naar een
medespeler. De achterhoede van
Watergraafsmeer gaf toen geen ge-
legenheid meer tot schieten.

Er werd aan beide kanten onbe-
holpen gespeeld. De Amsterdam-
mers kregen kans op kans en Ter
Wolbeek moest handelend optreden;
het geluk was deze middag echter
met hem.

Na 25 minuten spelen kwam de
Zandvoortse middenlinie in actie.
Het verdedingssysteem werd losge-
laten, zodat thans de voorhoede
meer aan het werk werd gezet. Een
schot van Jan Visser wist Van
Kruis te stoppen; Oosterbaan schoot
in de handen van de doelverdediger
en ook Halderman had weinig ge-
luk. Het spel kreeg toen echter een
beter aanzien en er ontstonden
soms spannende momenten. De
achterhoede bleef — jammer ge-
noeg — te ondoordacht en te laks.
Een halfspeler zag zelfs kans vanaf
de micldellijn een hoekschop weg te
geven!

In de 28e minuut kwam het twee-
de doelpunt voor Zandvoortmeeu-

IL moet me
(Ik acht me niet schuldig)

Lather en film
De afdeling Zandvoort van het Ne-
derlands Bijbelgenootschap zal op
vrijdag 31 oktober a.s. 's avonds 8
uur een Luther-avond organiseren
in, de Hervormde Kerk. Als spre-
kers zullen optreden ds. de Ru en
ds. de 'Ruiter. Het Hervormd Kerk-
koor onder leiding van de heer H.
De.es" zal zijn medewerking verle-
nen. .Vertoond zal worden- de film
„Masevola", een kleurenfilm, van,
Belgisch: Congo. " f

Net wat ik dacht. Ik kreeg zon-
dagavond al direct woedende tele-
foontjes van KNVB-voetbalpoolspe-
lers: „Waar blijf je nou met je
snert prognose?!"

.Zoals U zich zult herinneren,
vrienden, heb ik vorige week, in sa-
menwerking met de Majoor en de
Meester, een voorspelling gedaan.
Het ellendige is dat de drukker (of
de zetter) maar 14 uitslagen heeft
vermeld en niet 15. Niet dat dit
veel aan het uiteindelijke resultaat
heeft afgedaan, maar 't heeft TJ
waarschijnlijk wel in verwarring
gebracht. Want U kon niet weten
dat er tussen het achtste en het
negende cijfer (in de krant) nog
een één moest staan. Dit zou het
totaal van mijn goede voorspellin-
gen op VIER hebben gebracht.

Ik heb de Majoor en de Meester
natuurlijk ook al op bezoek gehad.
Ze hebben me zo getreiterd dat ik
van pure balorigheid niets meer
met de voetbalsport wens te ma-
ken te hebben. Dit gaat me wel wat
aan m'n hart, juist nu de regering
een algemene, nationale voetbalpool
gaat toelaten. (Mijnheer Brunt
krijgt a'n handen vol). Ik heb de
majoor en de meester gezegd dat
ik er mee kap. Ik wil niet na een
doodeenvoudig geval van force ma-
jeur telkens voor aap staan. Ik zou
trouwens niet weten waarom ik al-
tijd de gebeten hond moet zijn.

Kan ik er wat aan doen dat die
stomme ezels van- PSV van NAC
verliezen en dat Leeuwarden en

Helmond niet gelijk spelen? Voor
mij kunnen ze wat. En als dan dat
melige stel van Cals-knecht-Staf-
discipel je nog een beetje de man-
tel komt uitvegen, weet je héle-
maal niet meer waar je 't zoeken
moet.

Nou heb ik wel hatelijke dingen
terug gezegd, hoor. Maar dat kun-
nen ze me niet kwalijk nemen.Waar

woedende telefoontjes

gehakt wordt, vallen spaanders. Ik
zal hier niet herhalen wat er alle-
maal over en weer is gezegd, maar
't heeft de doodsteek toegebracht
aan onze combinatie in zake de
voetbaltoto. •

Ik waag me niet meer aan prog-
noses, Want de ene keer zijn het
drukkers en zetters of idiote voet-
balclubs, die je parten spelen en de
volgende keer zijn 't je vrienden,
waar je 't eigenlijk van moet heb-
ben.

Of moet ik soms gaan zeggen dat
het Nederlands elftal van Zwitser-
land wint?

Ik ben 't bijna nooit eens met
Momus, maar hierin moet ik 'm
(met bloedend hart) gelijk geven:
Abe Lenstra- kan niet voetballen.
Jawel het hoge woord moet er
maar eens uit. Ze hebben wel eens
tegen Momus gezegd dat-ie wat
heeft tegen Lenstra. Nou, dat is ook
zo. Ik kan dat begrijpen. Ik wil er
hier liever niet te veel van zeggen,
want ik wil geen ruzie hebben met
m'n lezers; Ik doe geen voorspel-
ling, maar ik geef de Oranjenmn-
nen weinig kans zondag tegen cie
Zwitsers. U zult 't wel merken.

En al die Engelse wedstrijden
kunnen me gestolen worden. Van
die Britten krijg je helemaal geen
hoogte. Die blijven grijnzen, of ze
nu winnen, verliezen of gelijk spc-
len. Dat is ook eng, hoor. Van deze
kerels moet je geen goede uitslag
van je toto verwachten. Die kan 't
trouwens ook niks schelen wat er
met al die rijtjes eentjes, tweetjes
en drietjes gebeurt Voelt U
wel? Ik bedoel maar: ze moeten er
geen buitenlanders bij halen. Eén
ding nog: Bij BI. Wit-Fortuna '54
hebben ze dwars door het net ge-
schoten.

Waar gaan we naar toe vrienden,
als ze netten aan flarden schieten?

Moeten ze mij dan verwijten dat
ik een verkeerde prognose heb ge-
maakt?

BARTJE.

wen. Na een goede aanval van de
rechtervleugel kwam de bal bij Hal-
derman terecht, die via de bümen-
kant van de rechterpaal scoorde.
2-1.

De thuisclub bleef nu in de aan-
val. Maar de uitvallen van Water-
graafsmeer bleven gevaarlijk. Mid-
voor Das schoot drie minuten voor
het einde voor open doel staande
meters ver naast. Het bleef 2-1, een
resultaat waarmee Zandvoortmeeu-
wen zeker tevreden mag zijn.

JGB.

Meer inwoners
In tegenstelling tot 't tweede kwar-
taal is de bevolking van Zandvoort
in het derde kwartaal van dit jaar
weer iets toegenomen. Per l juli
bedroeg het aantal inwoners 14.211,
waarvan 6.760 mannen en 7.451
vrouwen.

Per l oktober was het totaal-
aantal 14.227 personen, van wie
6774 mannen en 7453 vrouwen. Een
vermeerdering dus van 16 personen.
Er vestigden zich: 145 mannen en
167 vrouwen. Geboren werden 37
mannen en 24 vrouwen.

Afgevoerd werden wegens ver-
trek 152 mannen en 179 vrouwen;
wegens overlijden: 16 mannen en
10 vrouwen.

„Zandvoortmeeuwen."
Uitslagen 25 oktober:

Robaver 1-Zandv.m. l 1-5
Kennemerland 5-Zandv.m. 2 1-2
ETO 2-Zandv.m. 3 4-0
WH adsp. a-Zandv.m, b 2-3
Zandv.m. adsp. c-EDO d 3-1
Hillegom adsp. b-Zandv.m. d 2-2
Bloemendaal adsp. b-Zv.m. e 3-4
Schoten adsp. d-Zandv.m. f 1-2
EHS adsp. e-Zandv.m. h 1-3

uitslagen 26 oktober:
Zandv.m. 1-Watergr.m. l 2-1
Schoten 2-2andv,m. 2 1-1
Zandv.m. 4-B.ipperda 3 4-1
Zandv.m. 5-Halfweg 3 6-1
Zandv.m. 7-EHS 6 7-3
Zandv.m. jun. b-DCO a 1-0

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
De Zandvoortse Hockeyclub heeft
revanche genomen op de nederla-
gen van zondag 19 oktober.

Afgelopen zondag behaalde ZHC
vijf overwinningen, slechts l \ved-
strijd, die van het Ie herenelftal,
ging voor ZHC verloren.

Zandvoort 2 won op eigen veld
met 4-0 van Leiden 5.

Zandvoort 3 ging op bezoek bij
WV 2 en kwam met een overwin-
ning thuis. Zandvoort -i noteerde
een topscore tegen Ever Svvift 3.
Met 6-0 wonnen de veteranen deze
wedstrijd.

Het eerste herenteam moest in
Amsterdam 4 zijn meerdere erken-
nen. Amsterdam won met één floel-
punt.

De dameselftallen speelden voor
eigen huis. Het Ie elftal won met
3-0 van Ever Swift 1. het 2e da-
mesteatn met 2-1 van Aliance 5.

Het jongens b-elftal versloeg j.l.
zaterdag Strawberies a met 4-0. De
meisjes"" a verloren hun wedstrijd
tegen Alliance b.

Voor de komende zondag staan
bekerwedstrijden op het program-
ma voor alle elftallen van ZHC. De
wedstrijden worden m Zandvoort
gespeeld. ,„

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

RECTIFICATIE BEKENDMAKING
In de bekendmaking, betreffende de
ter visielegsmg van het partiële
uitbreidingsplan-in-onderdelen (plan
L), welke word geplaatst in het
nummer van vrijdag1 24 oktober '58
van dit blad, is de omschrijving
van het terrein niet geheel juist
geschied.

Vermeld is, dat de zuidzijde van
het tei-rein nagenoeg in het ver-
lengde ligt „van de Duindoornlaan".
Hiervoor dient te worden gelezen
„van de Teunisbloemlaan".
Zandvoort, 27 oktober 1958

Het Hoofd van het gemeente-
bestuur van Zandvoort,

Van Fenema.
*

Spreekuur burgemeester
De burgemeester van Zandvoort zal
op woensdag 29 oktober a.s. geen
spreekuur houden.



RANGLIJST ZANDVOORTMEEUWEN

De fortuinlijke overwinning van
Zandvoortmeeuwen heeft deze club
twee plaatsen op de ranglijst doen
stijgen; Zandvoortmeeuwen schoof
op van de 5e naar de 3e plaats. Op-
merkehjk is het herstel van Zee-
burgia, dat Hollandia afgelopen
zondag met 2-1 heeft verslagen.
HBC boekte zi]n eerste overwin-
ning, waardoor WA flink is ge-
daald.

Stand in West l, 2e klasse a:
Baarn
West-Frisia
Zandv.m.
VVB
WA
JSV
Zeeburgia
Hollandia
Watergr.m.
Holland
Kennemers
HBC

6 5 O l 10 24- 6
6 4 l l 9 15- 6
6 3 2 l 8 10- 9
6 3 1 2 7 14-11
6 3 0 3 6 17-13
6 2 2 2 6 13-13
6 2 2 2 6 10-16
6 2 0 4 4

1 2 3 4
4 4

6
6 2 0
5 1 1
5 1 1

3 3
3 3

10-13
10-13
9-15
7-13
9-20

Gymnastiekvereniging „Oefening Staalt Spieren"

WEET U DAT
door een nadere indeling na de onderlinge wedstrijden
is er nog plaats op de navolgende lessen:
In de WILHELMINASOHOOL:

Maandagavond: 9.30-10.30 heren z.g. blijf-fit.
Dinsdagavond: 6.30-7.30 Rhythmisch meisjes

9.30-10.30 dames gymnastiek
Vrijdagavond: 1.30-8.SO Rhythmisch dames

In KAREL DOORMANSCHOOL:
Vrijdagavond: 5.30-6.30 jongens 5 t/m/ 7 jaar

Meldt U ten spoedigste bij de lescommissaris(esse)
op de lessen of bij het bestuur, tel. 2918.

Winkeliers,
maakt reclame

door middel
van de

Zandvoorfse
Courant.

Want:
wie niet

adverteert
wordt

vergeten/

Zandvoortse Korfbalclub
Het tweede twaalftal leed zondag-
ochtend een flinke nederlaag. Met
10-0 werd op eigen terrein van Oost-
hoek 2 verloren.

Het adspirantentwaalftal b werd
zaterdagmiddag met 1-0 door Auro-
ra d verslagen.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen'

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
8100 Politie (alleen v. noodgevallen).
3262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein,
2345 Gemeente Secretarie
2424 Autobedrijven „Rlnko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
3346 Hoboplex, Stationsplein 13-15,

Hout, board, triplex
Renault service-dealer

12jV2 jaar
Drogisterij Bouwman
ORANJESTRAAT 7 - TEL. 2327

T.g.v. ons 121/j, jarig bestaan bieden wij onze clientèle ge-
durende 3 dagen (donderdag 30 okt., vrijdag 31 okt.- en zaterdag
l november):

ie Speciale aanbiedingen
(Zie onze jubileum-folder huis aan huis bezorgd).

2e. Reeds bij aankoop vanaf ƒ 2,— ontvangt u ons

waardevol Jubileum-verrassingspakket

3e. Bovendien voor uw kind, een prachtige

grote ballon cadeau

D
D, W, de Bijll Nachenius

Oogarts
PRAKTIJK HERVAT

P. Vijlbrief
Arts

AFWEZIG
30 oktober t/m 9 nov.

De andere Zandv. artsen
nemen waar.

Woningruïl naar Zandvoort
Aangeb. woning m. 2 of
3 kmrs. Gevr. vrije wo-
ning in 't bejaardencentr.
Br. 8301 bur. Z. Crt.
Gr. MONTY COAT ƒ 20;
beige wollen WINTER-
JAS ƒ25; wit wollen VEST
.ƒ 5. Alles maat 42. Tele-
foon 3274 na 5 uur.

VERLOREN op de boule-
vard of op 't strand GOU-
DEN DAMESHORLOGE
m. leren bandje. Teg. bel.

"ter. te bez. bur. Zv. Crt.

Voor
PRIMA STOFFEERWERK
Heemeijer, Van Ostade-
straat 7, tel. 3116.
Lerares Engels m.o. geeft
LES v. beg., gev. en con-
versatie. Tel. 3034. Boulev.
Paulus Loot 27.
HUIS TE KOOP GEVR.
voor geldbel. Ook die wel-
ke gerest, moeten worden.
Br. nr. 8202 Z. Crt.

Voor

KOUSENREPARATIE
Potgieterstraat 1.

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen. Tot
1.30 uur geopend. Zee-
straat 62, tel. 2263.

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Zondag 2 nov., 8 uur
Toneelgr. „Theater"

Wachten op Godot

Maandag 3 nov., 8 uur
Ned. Comedie

Oscar

Donderdag 6 nov., 8 u.
Rott. ' Toneel

De Misantroop
Pr. ƒ 1,25 t/m ƒ 5 (a.i.)
Coupons geldig. Plaats-
bespr. op speeld. en 2
dg. erv. v. 10-3 u., na
12 u. tel.

Hulp v. prettige ZELFST.
WERKSTER gevr. in gez.
met 3 k. 3 a 4 dg. p.w.
De Jong, Marisstraat 54.

Electrische
Scheer-
apparaten

w.o.
PHILIPS
REMINGTON
BRAUN

Maak uw keuze bij

Henk Schuilenburg
Grote Krocht 5-7
Telefoon 2974

In de aangegeven woningen
jnag de huisvrouw

gratis De Gruyter's koffie schenken.
Als zij zich bekend maakt aan De Gruyter,

Postbus 276, 's-Hertogenbosch, krijgt zij
gratis een kilo Goudmerkkoffie.

jv -.

tien tegem

De Gruyter is beroemd om zijn pittige
geurige koffie. Altijd krakend vers, van
eigen branderij naar eigen winkels. Geen
wonder dat De Gruyter's koffie bijna huis
aan huis de voorkeur heeft. /
Melanges naar ieders smaak, passeno1 voor
ieders huishoudgeld. /
En niet te vergeten: 10°/o korting! Dat
maakt dubbeltjes voordeel uit!

Jastten

tot en met 4 nov. 1958

Bij aankoop van 250 gr. koffie of 50 gr. Oploskoffie

een pak Festival -biscuits^
55 cent VOOf 35 CCIlt

VOORDEEL

van

een doosje roomborstplaaijes
van 60 cent VOOr 45 CCIlt

VOORDEEL

Een van_D* Gruyjer's winkels t« 's-Gravenjjage

DE KOFFIE. EN THEEZAAK
581029
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Z.H.V. vergaderde lang
Protest tegen artikel in Haarlems Dagblad

Dinsdagavond j.l. vergaderde de Zandvoortse Handelsvereniging onder
voorzitterschap van de heer H. Hildering in hotel C. Keur. De belang-
stelling voor deze als „zeer belangrijke huishoudelijke vergadering"
aangekondigde bijeenkomst was zeer matig. Slechts pl.m. 30 leden wa-
ren aanwezig.
In zijn openingswoord gaf de heer Hildering een terugblik op het afge-
lopen zomerseizoen, dat hij kenschetste als een der beste sedert jaren.
60 a 70% der totale „seizoeninkomsten" kwam van Duitse gasten. In
dit verband meende spr. een waarschuwing te moeten laten horen om
toch vooral niet te zeer op één land georiënteerd te zijn. Zandvoort moet
een badplaats voor allen zijn! zei hij.

Hij memoreerde het congres van de
KNMB en het 50-jarig bestaan van
de ZHV dat met zoveel luister ge-
vierd was in mei j.l. De congressis-
ten waren vol lof over de verzorging
en het bestuur van de afdeling Em-
men — waar in 1959 het jaarcon-
gres van de Middenstandsbond zal
worden gehouden — heeft reeds aan
de Zandvoortse feestcommissie me-
dewerking en adviezen gevraagd!
Een bewijs, dat deze heren het goed
gedaan hebben!

Nog eens het eindpunt busdienst
Voorts maakte de voorzitter met
verontwaardiging gewag van een op
8 oktober j.l. in het Haarlems Dag-
blad geplaatst artikel, waarin de
schrijver zich nogal zonderling heeft
geuit ten opzichte van de Zandvoort-
se winkeliers, met name de Kerk-
straatwinkeliers. Dezen zouden vol-
gens de journalist van het H.D.
„kortzichtig" zijn geweest in zake
hun actie voor het eindpunt van de
busdienst. Dit artikel geeft de in-
druk — aldus de heer Hildering —
als zou er geen definitieve beslissing
zijn genomen t.arv. 't eindpunt: Spr.
herinnerde aan het door G.S. goed-
gekeurde raadsbesluit van de ge-
meenteraad te Zandvoort Spr.
vroeg zich af wat men nu hiervan
moet denken. Is het eindpunt nu de-
finitief Zwarteveld of niet? De
Kerkstraatwinkeliers zouden —weer
volgens het bewuste artikel — „veel
goodwill hebben geschaad". En zij
zouden zelfs de strandbezoekers
hebben gedupeerd! Spr. wees met
felle verontwaardiging deze uitlatin-
gen af en hij merkte op dat de
Zandvoortse winkeliers zich door dit
soort geschrijf beledigd gevoelen.

Wie beoordeelt eigenlijk de acti-
viteit of de kortzichtigheid van de
winkelier? vroeg spr. Winkeliers
zijn mensen van de praktijk en zij
kunnen zich niet door een buiten-
staander, die bitter weinig van de
gang van zaken in een seizoenplaats
af weet, op zij laten zetten. Hij
hoopte dat de winkeliers zich volle-
dige en onvoorwaardelijk achter het
eens genomen besluit (eindpunt
Zwarteveld) zouden scharen.

De heer C. Kuyper (lid van de
ZHV en correspondent van 't Haar-
lems Dagblad) haastte zich te ver-
zekeren dat niet hij, doch de heer
Bartman de schrijver van het ge-
wraakte artikel was geweest. De
heer Hildering antwoordde dat hij
dit ook niet gezegd of maar gedacht
had.

Voor de pauze gaf de heer Blom,
vertegenwoordiger van het Alg.
Ziekenfonds Rotterdam, een uiteen-
zetting over een door het hoofdbe-
stuur van de Kon. Middenstands-
bond gesanctionneerde ziekenhuis-
verzekering voor leden van de bond.
De heer Blom gaf een uitermate
heldere en duidelijke toelichting,
waar wij — gezien het strikt per-
soonlijke karakter van deze aan-
gelegenheid — verder niet op in wil-
len gaan. De uiteenzetting ontlokte
een langdurige discussie tussen de
leden en de heer Blom, en de leden
onderling, terwijl de heer H. F. Ho-
se de bezwaren van een bepaalde
verzekeringsmaatschappij vertolkte.

De heer C. Schaap gaf vervolgens
nog een bondig slotverslag van de
„Feestcommissie 50-jarig bestaan".
Spr. dankte hierin nog eens ieder

voor de verleende medewerking.
Speciaal grote dank bracht hij aan
de Zandvoortse Muziekkapel, die het
leeuwendeel had gehad in de feest-
viering.

Zomer-evenementeti
Bij de bespreking van nieuwe amu-
sementen voor het aanstaande zo-
merseizoen in samenwerking met
Touring Zandvoort, releveerde spr.
een opmerking, die door verschil-
lende winkeliers is gemaakt ten aan
zien van de zomeravond-evenemeii-
ten op het Raadhuisplein. Deze be-
ginnen veelal te laat en eindigen ook
te laat, waardoor de winkeliers
schade lijden, omdat het publiek ge-
durende lang tijd wordt „vastge-
houden" op het Raadhuisplein.

Op het lijstje van volgend jaar
staan o.m.: vijf vuurwerken, dans-
wedstrijden, een wielerronde, een
voetbalwedstrijd tussen twee promi-
nente elftallen, een zeepkistenrace,
een weegwedstrijd zoals tijdens het
50-jarig bestaan van de ZHV is ge-

houden, een hondenshow, een con-
cours d'élégance en een bloemen-
corso.

Als nu de 400 leden, die de ZHV
momenteel telt, aldus de hr Schaap,
eens ƒ 10,- zouden offeren, dan zou
de verkregen ƒ 4000 bijzonder veel
aan het welslagen van dit seizoen-
programma kunnen helpen! Zand-
voort heeft wel de zee, maar bij
slecht weer is er nog steeds te wei-
nig amusement.

Een der aanwezigen merkte op
dat — indien alle leden van de ZHV
begunstiger van de Stichting Tou-
ring Zandvoort zouden zijn, deze
moeilijkheid was opgelost. Deze con-
tributie bedraagt ook ƒ 10 en dan
zou het geld meteen zijn waar het
wezen moet!

Weer een ander zei dat Zandvoort
niet zo veel aan openbare evenemen-
ten moest doen, omdat de mensen
naar Zandvoort komen voor hun
rust. Wilt U een evenement dat wer-
kelijk zou inslaan, zei hij, huur dan
de kermis die op de Expo heeft ge-
staan! En moeten er concerten ge-
geven worden, dan liefst op de ro-
tonde.

St Nicolaai, krijgt grootse ontvangst

De heer I. Dikker deed hierna nog
enkele mededelingen van het Sint-
Nicolaas-actiecomité. Gezien de go-
rmge deelname was het vorig jaar
geen succes. Ook nu hebben zich
nog maar slechts 70 leden opgege-
ven. Spr. begreep niet dat niet iede-
re winkelier meedeed.

Er zal ook dit jaar wederom een
z g. „zegelactie" komen met de be-
kende „zittingsdagen" van de Goed-
heilig man. En dan moet Sint Nico-
laas weer een grootse verwelkoming
ten deel vallen. Nadere mededelingen
volgen nog te zijner tijd in de plaat-
selijke pers.

Het slot van de vergadering werd
gevormd door een geanimeerde
rondvraag, die tot half één duurde.

H.W.

Paganini van Léliar
werd door Z.O.V. gezongen en gespeeld

De Zandvoortse Operette Vereniging heeft op maandag 27, woensdag 29
en donderdag 30 oktober in theater Monopole een uitvoering gegeven
van de operette „Paganini", een van de laatste operettes die de com-
ponist Frans Léhar heeft gemaakt. Het libretto werd hem geleverd door
Paul Knepler en Bela Jenbach. De uitvoering van Z.O.V., wij zagen die
van j.l. maandagavond, stond onder directie van de dirigent H. Kerk-
hoven.

Watergetijden
H.W. L.W. H.W. L.W. strand

nov. berijdbaar
2 6.34 2.- 18.50 14.30 10.30-17.—
3 7.16 3.- 19.34 15.— 11.30-17.30
4 8.06 3.30 20.35 16.— 12.00-18.30
5 9.12 4.30 21.46 17.— 13.00-19.30
6 10.31 5.30 23.15 18.30 14.30-21.—
7 11.55 7. .- 20.— 3.00-10.—
8 0.26 8.30 12.55 21.— 4.30-11.—
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

In het begin van Léhars operette
maakt de toeschouwer kennis met
de wonderlijke en bizarre figuur,
die de vioolmeester Paganini ge-
weest moet zijn en waarvan een
Weens .kritikus eens heeft beweerd
„ik heb Satan-zélf gezien, die naast
Paganini stond om z'n strijkstok te
besturen ".

Het was een zeer geëxalteerd be-
staan, dat deze wereldberoemde vio-
list heeft gehad. Ik acht het goed
in 't kort een en ander over hem
te vertellen, iets wat men kan vin-
den in het tweede deel van Else-
vier's encyclopedie van de mu-
ziek: Paganini, Nicolo, Italiaans vio-
list en componist (Genua 1782 geb.),
als zoon van een havenarbeider.

In 1793 gaf hij in Genua zijn eer-
ste concert. In 1798 ontvluchtte hij
het ouderlijk huis. Over de nu vol-
gende jaren is weinig met zekerheid
bekend. Wel bevestigde P. in deze
tijd zijn faam als vioolvirtuoos. Van
1805-1808 is hij werkzaam te Lucca
als kamervirtuoos van de zuster van
Napoleon, Marie Elise.
Van 1808 zwerft P. door Italië, ver-
werft ongekende faam, die nog ver-
groot wordt wanneer hij — na 1828
— uitgebreide kunstreizen maakt
door Europa: Praag, Berlijn, Frank-
fort, Parijs (voor 't eerst in 1831)
en later ook in Groot-Brittannië,
waar hij overal stormachtige suc-
cessen boekt. In 1834 trekt hij zich
als een zeer vermogend man terug
in zijn geboortestad Genua.

De laatste jaren zijn moeilijk.-Het
rusteloos zwerversbestaan, de vele
amoureuze avonturen en de losban-
"dige levenswijze hebben zijn toch
reeds zwakke gestel ondermijnd. De
wel bij uitstek romantische figuur
van P. met zijn wonderlijk uiterlijk,
zijn verbluffende viooltechniek, zijn
mysterieuze levenswandel en zijn ef-
fectvol optieden hebben reeds tij-
dens zijn leven tal van fabels en le-
genden doen ontstaan. (Zo geloof-
den velen dat hij een „verdrag met
de duivel had gesloten"). Zijn laat-
ste jaren waren hard. De afgod is
getuimeld. Een ernstige kwaal in
zijn keel sloopte het toch reeds ver-
moeide lichaam. De grootste violist
aller tijden stierf te Nice in 1840.
Mij dunkt wel een gegeven voor

ap «aft c t̂att anc&e,

een dramatische compositie, opera
of operette. En Léhar heeft van dit
gegeven profijt getrokken en het re-
sultaat werd een operette met mu-
ziek, die alleszins van een spannende
en effectvolle bekoorlijkheid is.

De rollen waren in goede handen
en wij constateerden dat er weer
hard en met veel ambitie is gestu-
deerd.

Paganini (Chris Overweg) heeft
de figuur van Paganini zo goed mo-
gelijk trachtten uit te beelden, maar
kon het wonderlijke type van een
duivelse en spookachtige man niet
benaderen, de grime had iets scher-
per kunnen zijn. Overigens waren
zijn spel en zang voortreffelijk. Hi;
kon zich in deze melodieuze muziek
volkomen uitleven. Veel moest er ge-
bisseerd worden, door 't grote suc-
ces dat hij oogstte. Gelijkertijd noem
ik de markies Pimpinelli (Henk Bol)
en Bella Giretti (Wil Elzinga), die
goed samenspel brachten o.m. in het
duo. De vorstin Marie Anna Ehsa
(Rie Sluijs) deed wat zij kon en wij
vonden dat zij de haar toebedeelde
rol volkomen meester was.

Vorst Felice (Peter Meijer) en de
impressario Bartucci (Jan Hooger-
vorst) waren zeer verdienstelijk te
noemen.

Het koor trad in deze operette
maar weinig op: maar wat het te
doen had verdiende alle lof. Be-
schaafde en correcte zang kreeg
men te horen. Een pluim voor Kick
Steenkist's regie; een lang niet ge-
makkelijke opgave. De balletten
door Ferry Zelvers ingestudeerd wa-
ren goed verzorgd, o.a. het menuet
in het derde bedrijf. Het orkest
speelde met veel ambitie, jammer
dat men soms ietwat domineerde tij-
dens de zang.

Costuums en kapwerk en de ge-
huurde decors voldeden goed en de
in het programma niet vermelde
pianiste vervulde haar taak naar
behoren.

De dirigent H. Kerkhoven leidde
het geheel met accuratesse. Na af-
loop van de opvoering werden de
voornaamste medewerkenden op het
toneel met bloemen vereerd.

De Z.O.V. heeft ons met deze ope-
rette een zeer genoeglijke avond ge-
bracht. JAC. BONSET.

In drie films is de
Franse cineast Jacq.
Tati geëvolueerd van
blijmoedig mens zon-
der meer tot een
niet minder bhjmoe-
dige, maar tevens

veelzeggende wijsgeer. De onweer-
staanbare postbode uit „Un jour de
fête" heeft zich via de sympathieke
en optimistische „Monsieur Hulot
avec vancances" ontwikkelt tot een
filosofische figuur in „Mon oncle",
zijn laatste film die thans in ons
land te zien is.

Gezien het gering aantal films
dat Tati tot nog heeft gemaakt, de
drie bovengenoemde, zou men ge-
neigd zijn te spreken van een snelle
ontwikkeling in zijn ouevre, ware
het niet dat zijn scheppingen met
grote tussenpozen zijn verschenen.
Tussen „Un jour de fête" gemaakt
in 1943 en „Mon oncle" die in het
begin van dit jaar gereed kwam, lig-
gen 15 jaar.

In 'deze — bepaald niet korte —
periode heeft zich het proces Tati
voltrokken. De larve uit „Un jour
de fête" ontpopte zich in dit tijds-
bestek tot de vlinder Hulot uit
„Mon oncle".

Men kan het bij het zien van Ta-
ti's nieuwste werk betreuren dat 't
simpele en naieve plezier van de
postbode uit „Un jour de fête" is
uitgegroeid tot bewuste opzet, tot
plezier met bedoeling, maar men
kan niet ontkennen dat de kiemen
van een dergelijke ontwikkeling
reeds in zijn eerste twee films
aanwezig waren. Zij treden nu al-
leen duidelijker op de voorgrond.

Jn „Mon oncle" verklaart Tati
zich nader. Evenals Chaplin in zijn
latere werk is Tati niet tevreden
met do clownerie omwille van de
clownerie, maar wil zijp invallen
dienstbaar maken aan een idee een
visie — dit laatste schijnt het lot
van iedere intelligente clown.
_ De visie van Tati .is e,en simpel
menselijke en richt zich in de aller-
eerste plaats op het dagelijks leven,
het verkeer tussen de mensen en
de omgang met de dingen: een
bromfiets, een sigarenaansteker, een
vogelkooi of een biljartbal.

Dit leven en deze relatie acht Ta-
ti bedreigd door de tijd, de mode
en het absurde tempo der gebeurte-
nissen In „Mon oncle" stelt hij dan
ook een efficiënte en opgejaagde
wereld tegenover het tijdloze van
zijn beslommeringen m een afge-
sleten buurt. De kleur en de warmte
die cle simpele dingen verschaffen
tegenover de kleurloze en onaan-
doenlijke liefhebberijen van de me-
nigte.

In „Mon oncle" is Tati's monsieur
Plulot de tegenhanger van alles wat
do uniformiteit belichaamt. De te-
genhanger van zijn zwager Arpel
die 's morgens naast en achter an-
dere zakenlieden naar zijn tuinslan-
genfabriek rijdt op de binnenplaats
waarvan een kaarsrecht krijtvlak
do plaats aangeeft waar hij zijn
automobiel dient te parkeren.

De tegenhanger van het „droom-
huis" waarin Arpel met zijn echt-
genote en hun zoontje wonen. Een
woning waarvan het interieur en de
tuin een weelde van levenloze uit-
spanningen bevat. De keuken met
electronische bediening, de stoel zon-
der rugleuning, een plastic melk-
koker, een tuinornament in de
vorm van een vis, met alles ligt Hu-
lot overhoop. Er is geen vrede tus-
sen hen, hoogstens een korte wa-
penstilstand.

Die vrede en rust vindt Hulot in
zijn eigen vervallen buurt die lang-
zaamaan aan de slopershamer ten
offer valt. Daar voelt hij zich thuis
tussen de luie straatveger, de man
die zijn hondje uitlaat en de knoei-
erige groenteboer. Een omgeving
waar ook het neefje van Hulot, het
zoontje van Arpel naar verlangt.

Op deze tegenstelling tussen unifor-
miteit en individu, tussen het léven-
loze en het leven is „Mon oncle" ge-
baseerd. Na de uitbundig gevierde
feestdag van de postbode en de on-
bezorgde vakantie aan zee kon dit
conflict niet uitblijven.

De tijd staat het onbekommerd
spelevaren nu eenmaal niet toe.

In „Mon oncle" gaat Tati de
geest van de tijd te lijf, niet zoals
een Don Quichotte, bruisend en on-
besuisd, maar bedachtzaam, iedere
aanval wikkend en wegend. In die
zin is Tati geestverwant van zijn
tijd, hij weigert het riciso te lopen
de dupe te worden van zijn onder-
neming gericht tegen massificatie
en gelijkschakeling van het leven.
Zijn monsieur Hulot in „Mon oncle"
is dan ook nergens tragisch of smar-
telijk, eerder enigszins gereserveerd
en op een afstand.

Al zijn de invallen van Tati om

ds tijd, de mode van het ogenblik,
:e hekelen het resultaat van spon-
;ane ingevingen, hij laat ze niet

eerder in zijn werk, zijn aanval, toe
voordat ze herhaalde malen zijn ge-
wogen en op hun — relatieve —
waarde geschat.

Niet allereerst op hun visuele
waarde maar op hetgeen zij in de
gedachte van Tati vertegenwoordi-
gen.

Dit proces van denken en over-
wegen, van de aanloop tot de vondst
is overal in de film aanwezig. Soms
duidelijk, maar soms ook nauwelijks
zichtbaar. Een enkele maal zelfs
vloeit het fijn afgestelde raderwerk
van overpeinzing en vondst in el-
kaar over.

Men zit dan oog in oog met een
oude prent waarin men een verbor-
gen wijsheid vermoed. Deze behoed-
zame benadering van het thema be-
invloedt merkbaar het rythme van
„Mon oncle" dat soms traag, bijna
onbeweeglijk wordt. Het is of Tati
op zulke ogenblikken het gejaagde
tempo van het filmbeeld zelf wil
beteugelen.

Ook dit medium immers is een
vinding van een nerveuze en ruste-
loze tijd.

Het is parodoxaal van een film te
zeggen dat ze „statische momenten"
heeft. Zo'n film heeft dan opgehou-
den film te zijn en is toverlantaarn
geworden. Een stap verder en men
bladert in een platenalbum. „Mon
oncle" van Tati doet aan dit laatste
steeds denken. Tati staat lang stil
bij zijn vondsten en invallen, komt
er op terug, herhaalt ze, soms lan-
ger dan filmisch verantwoord is.

Maar het is verantwoord, alleen
op een andere manier, op de wijze
waarmee wordt geëtst, geschreven
of getekend.

Ook dit is een aspect, wellicht het
voornaamste, van de ontwikkeling
van Jacques Tati. Een ontwikkeling
die zich van de formule, het school-
voorbeeld. beweegt in de richting
van een persoonlijke visie en werk-
wijze die zich niet bekommert om
de gebruikelijke opvattingen.

„Mon oncle" is dan ook geen film
in de gangbare betekenis van het
woord, het is in zijn beste ogenblik-
ken, een in filmbeelden geëtste ge-
dachte.

Beelden die zich heel goed laten
voorstellen als prenten, 19e eeuwse
staalgravures, in de film warmge-
kleurde en gevoelige scènes, afge-
wisseld door werk van de stijlgroep,
op het celluloid kil en onaandoenlijk.

Men kan de boodschapper Hulot
uit „Mon oncle" die andere brieven
bezorgd dan de onbekommerde post-
bode uit „Un jour de fête" met in
alles volgen. Sommigen van zijn be-
wermgen zijn vaag en onduidelijk
gebleven. Zoals bijvoorbeeld de
slotscène van de film. waarin het in-
dividu, de zonderling Hulot, zich
zonder protest uit de gemeenschap
laat verbannen en die gemeenschap
na zijn verdwijning plotseling indi-
vidueel d.w.z. menselijk wordt.

Zijn zwager Arpel die met zijn
zoontje hand in hand het plezier van
Hulot beleven. Er is iets onbevredi-
gends in dit overhevelen van de
persoonlijkheid naar de gemeen-
BChap, vooral omdat Tati m net
voorafgaande nergens ruimte laat
voor een dergelijke ommekeer.

Integendeel," met zonder bitterheid
constateert Tati een wereld die
reeds ver gevorderd is op het pad
der zielloosheid en troosteloosheid.
Maar wellicht is deze „late beke-
rmg" van Arpel die de hele film
docr de uniformiteit belichaamt nog
het meest karakteristiek voor de
kunstenaarspersoonlijkheid van Tati.

Een sympathiek en gevoelig ar-
tist die zijn sublieme en intelligente
ironie en zijn scherp inzicht in de
menselijke conditie in dienst stelt
van zijn humane boodschap.

Misschien komt zijn film nog eens
in Zandvoort.

Begrotingsraad
De gemeenteraad zal op dinsdag 25
november a.s. de gemeentebegroting
voor 1959 behandelen. Zo nodig zal
de behandeling op woensdag 26 no-
vember worden voortgezet.

Lezing over atoom
De plaatselijke afdeling van het In-
stituut voor Arbeidersontwikkeling
is voornemens in november door een
deskundige een lezing te laten hou-
den over kernreactoren, zoals er
bijv. een in Petten zal verschijnen.



Middenstanders vragen de raad
winkels langer open met Sint Nicolaas

De plaatselijke middenstandsver-
enigingen hebben tot de raad een
verzoek gericht te willen bevorde-
ren, dat de winkels, in verband met
de a.s. St. Nikolaasverkoop, in het
tijdvak van woensdag' 26 november
tot en met donderdag 4 december
1958 geopend mogen zijn tot 22.00
uur. Medegedeeld wordt daarbij, dat
de gemeente Haarlem eenzelfde
regeling heeft getroffen.

B. en W. delen hierover aan de
raadsleden mee dat, blijkens ïnge-
wonnen inlichtingen ter gemeente-
secretarie van Haarlem, laatstbe-
doelde mededeling niet juist is. Al-
daar zal de langere openstelling tot
22.00 uur worden toegestaan vanaf
donderdag 27 november tot en met
donderdag 4 december a.s.

In vorige jaren is de verlenging-
van het sluitingsuur door het col-
lege toegestaan op grond van ar-
tikel 12, sub a, der Winkelsluitings-
wet; d.w.z. dat algemene ontheffing
werd verleend op grond van „plot-
seling opkomende bijzondere om-
standigheden".

Aangezien het St. Nikolaasfeest
geen bijzondere omstandigheid is,
die plotseling opkomt, is het steeds
dubieus geweest of artikel 12 in dit
geval mocht worden toegepast. Het
departement van Economische Za-
ken heeft zich hierover in 1956 reeds
in ontkennende zin uitgesproken.

Het verdient derhalve aanbeveling
meergenoemd artikel niet meer toe
te passen, aangezien anders het ge-
vaar niet denkbeeldig is, dat het be-
sluit door de Kroon wordt geschorst.

Nu bepaald artikel 11, eerste lid,
der wet o.m., dat de gemeenteraad
voor ten hoogste 21 werkdagen per
jaar kan bepalen, dat het voor-
schrift tot sluiting der winkels na
18.00 uur niet geldt.

In deze gemeente bestaat reeds
een verordening, betreffende de 21-
dagenregeling, n.l. voor de dag
waarop de verjaardag van H.M. de
Koningin wordt gevierd en voor de
2e paasdag. Deze regeling kan dus
nog voor 19 werkdagen worden toe-
gepast.

Aangezien het college tegen m-
williging van het in de aanhef ge-
noemde verzoek geen bezwaar heeft,
met dien verstande dat de regeling
eerst ingaat op donderdag 27 no-
vember, stelt het voor hiertoe te
besluiten.

B. en W. merken daarbij nog op,
dat de langere openstelling alleen
geldt voor de werkdagen, zodat de
winkels op zondag 30 november a.s.

gesloten moeten blijven en dat blij-
kens het ontwerp in het voorge-
stelde tijdvak tevens de straathan-
del tot 22.00 uur mag worden uit-
geoefend. Dit laatste komt hen lo-
gisch en redelijk voor.

De verplichte middagsluiting der
winkels vervalt in bovenbedoeld
tijdvak reeds ingevolge de wet.

*
In de vergadering, gehouden op 19
april 1955, besloot de raad aan de
woningbouwvereniging „Eendracht
Maakt Macht" voorschotten toe te
kennen voor de stichting van 140
woningen nabij de Van Lennepweg
teweten een grondvoorschot van
ƒ 208.300,— en een bouwvoorschot
van ƒ 1.695.000,— of in totaal
ƒ 1.903.300,-

De bouw van deze woningen is
gereed gekomen en de definitieve
stichtingskosten zijn intussen be-
kend geworden. De minister van
Volkshuisvesting en bouwnijverheid
heeft bij brief van 6 oktober j.l.
de stichtingskosten vastgesteld op
ƒ 238.293,03 voor de grond, op
ƒ 1.722,911,30 voor de bouw en op
ƒ 26.878,81 voor de bijzondere voor-
zieningen in de flatwoningen.

In het tekort op de exploitatie van
deze woningen verleent het rijk een
jaarlijkse bijdrage van ƒ 44.783,—.

De stichtingskosten van de in de
flatgebouwen aangebrachte garages
bedragen in totaal ƒ 69.085,06 t.w.
voor de grond ƒ 5.102,37 en voor de
bouw ƒ 63.982,69.

De overschrijding van de bedra-
gen der oorspronkelijk toegekende
voorschotten wordt veroorzaakt
door de hogere uitgaaf t.b.v. het
bouwrijpmaken, door het aanbren-
gen van de huistelefooninstallatiei
van de boodschappenlift en van de
garages en tenslotte door de risico-
verzekering.

De woningbouwvereniging heeft
bij brief van 13 oktober j.l. ver-
zocht grond- en bouwvoorschotten
te mogen ontvangen tot de genoem-
de bedragen.

Conform het advies van de com-
missie voor de financiën c.a. stellen
B. en W. voor dit verzoek in te
willigen en het bedrag der voor-
schotten nader vast te stellen op
ƒ 2.057.168,20 in totaal.

jkCf* geneesmiddel
Mi i n hordt's Zenuwtabletten

SPORT en SPEL
„Zandvoortmeeuwen"
Programma zaterdag l november:

Zandv.m.-Dindua 15.30 u.
2e ronde KNVB Bekerwedstrijd

132 Zandv.m. 2-IJmuiden 5 15 u.
148 Z.m. adsp. a-Haarlem a 15.30 u.
167 HFC adsp. b-Zandv.m. b 15 u.
186 Zandv.m. adsp. d-EHS'b 15.30 u.
193 ETO adsp. b-Zv.m. e 15.30 u.
218 Bv.m. adsp. f-EHS d uitgest.
Programma zondag 2 november:
24 Zandv.m. 4-WH 2 9.45 u.
42 Zandv.m. 6-Concordia 4 12 u.
59 Zandv.m. 7-Hoofd. Boys 3 12 u.
95 Zandv.m. jun. b-DIO a 9.45 u.

R.K.S.V. „The ZandVoort Boys"
Uitslagen 25 oktober:

DSOV adsp. a-TZB a 4-3
,TZB adsp. a-Renova b 0-8

Uitslagen 26 oktober:
TZB 1-DSS 2 8-2
TZB 2-DSK 2 1-4
Hillegom 5-TZB 3 2-4
HFC 12-TZB 4 4-2

Programma zaterdag l november:
192 TZB adsp. a-HBC c 15 u.
Programma zondag 2 november:
32 Bl'daal 4-TZB 2 12 u.
52 TZB 3-TYBB 6 12 u.
69 v. Nispen 3-TZB 4 12 u.

119 TZB jun. b-BSM b 12 u.
Dinsdagavond a.s. vindt de maan-
delijkse klaverjaswedstrijd van TZB
plaats.

Zandvoortse Korfbalclub
Het eerste twaalftal reist zondag
naar Haailem voor een ontmoeting
tegen Haarlem 3 op het terrein aan
de Kleverlaan. De wedstrijd begint
om 12 uur.

Het tweede twaalftal krijgt om
9.45 uur in het sportpark Duintjes-
veld Aurora 4 op bezoek. Voor het
adspirantentwaalftal a is ten slotte
een ontmoeting tegen Haarlem c
vastgesteld.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Een groot aantal jeugdleden van
verenigingen uit de Kenn. Turn-
kring nam zaterdag j.l. aan het
examen voor geoefend turner (ster)
deel. Deze proef was samengesteld
door het KNGV en werd afgenomen
door de technische commissie van
de Kennemer Turnkring in de turn-
zaal in Haarlem-Noord.

OSS was vertegenwoordigd met
22 meisjes en 8 jongens. Allen
slaagden, de meesten zelfs met zeo,r
goede cijfers.

De finale van de Ned. tu akam-
pioenschappen zowel voor cle jeugd

als de senioren-meisjes ' en dames
zal op 7 december a.s. in het Kre-
lagehuis te Haarlem plaatsvinden.
Da organisatie is in handen van de
Kennemer Turnkring. Aan de hand
van de resultaten van de voorwed-
strijden zal mej. A. van Soolingen
van OSS aan deze finale deelne-
men. De 10 besten bij de jeugd en
senioren zullen de Nedi keurploegen
vormen.

K.J.C. „Noord"
De stand in de competitie van
oktober van K.J.C. „Noord" luidt
als volgt:
1. Jb. Paap 20038 p.; 2. R. Drie-
huizen 19998 p.; 3. H. Paap 19934 p.
en 4. J. Molenaar 19519 p.

KJ.C. ,.Zandvoort"
Woensdag j.l. speelde KJC Zand-
voort de 4e ronde voor het club-
kampioenschap van de maand okto-
ber.

No. l werd J. Versteege. 2e Wels,
3e G. Mooi, 4e G. Meyer.

Kampioen van deze maand werd
Jac. Versteege.

Zandvoortse Schaakclub
De uitslagen van de 7e ronde in de
onderlinge competitie van de Zand-
voortse Schaakclub zijn:

Hogewind-Giskes 0-1
Verhaert-Janssen afgebr.
v.d. Brom-van Duijn Va-Va
Bais-Nielsen Va-Va
Kop-van Keule afgebr,
F. de Jong-Eldering Va-Vs
v.d. Duyn-Slijkerman " 0-1
Wessel-Mühlenbruch 0-1
Weber-Boonzajer 0-1
Citroen-Mühlenbruch jr. 0-1

De wedstrijd Hoofddorp-Zandvoort
is geëindigd in een voorlopige eind-
stand 4V2-4V2- Een partij werd af-
gebroken."

Zandvoortse Damclub
Het begint er nu toch wel naar uit
te zien dat het eerste tiental van de
damclub de „zwakke" broeder is in
de eerste klasse. Opnieuw is het een
nederlaag geworden. Met 16-4 werd
van VKD l uit Haarlem verloren.

Het tweede tiental verloor in een
zeer spannende en gelijkopgaande
strijd met ll,-9 van Santpoort 2.

Er zijn deze week slechts enkele
OTvteïVng^,-parken gespeeld. De uit-
slagen'zrjn:

A. Schuiten-R. s?holte 2'°
Th. ter Wolbeek-F. v- Beem 2-0
G. ter Wolbeek-A. Dekker 0-2

Agenda
van de openbare vergadering
van de raad op dinsdag 4 no-
vember n.m. 8 uur.

1. Notulen.
2. Ingekomen stukken.
3. Nadere vaststelling voorschotten

verleend aan „Eendracht maakt
macht" voor de stichting van
140 woningen.

4. Garantie geldleningen N.V.
Bouwfonds Nederlandse Ge-

1 meenten.
5. Verlenen van bijdragen voor het

onderzoeken van dove kinderen.
6. Verlenen van medewerking inge-

volge artikel 72 der lager onder-
wijswet aan het bestuur van de
Julianaschool voor het uitbreiden
der speelplaats enz.

7. Vaststelling definitieve huurprijs
van de twee woningen voor gro-
te gezinnen aan de Kruisweg.

8. Vaststelling vergoedingen bij-
zonder onderwijs over 1957.

9. Aankoop van grond aan de Gr.
Krocht.

10. Vaststelling verordening tot
verlenging van het sluitingsuur
van de winkels in verband met
de a.s. Sint Nikolaasverkoop.

11. Voorstel tot wijziging van de sa-
laris- en loonverordening 1955 en
het algemeen ambtenarenregle-
ment.

12. Rondvraag.

Schuit was kustvaarder
Het schip dat maandagavond tijdens
zware mist voor onze kust strandde
was 'geen vissersboot zoals eerder
werd gemeld maar de 360 ton grote
kustvaarder Servus. De sleepboot,
die assistentie wilde verlenen, was
de „Simson" van Wijsmuller.

8VOROL: Tanden rein - Ad^m fris

Haute Coiffure
Institut de Beauté

Tramstraat II, tel. 2723

Collecte „Fakkels bijeen"
De jaarlijkse blindencollecte van de
stichting Chr. Blindenhulp „De fak-
kels bijeen" wordt met toestemming
van het gemeentebestuur op 5, 6, 7
en 8 november in Zandvoort gehou-
den.

In „De fakkels bijeen" zijn de
grote en bekende instituten en werk-
inrichtingen op prot.-chr. grondslag
verenigd. Het plaatselijk comité
hoopt dat de inwoners van de bad-
plaats de collectebussen niet zonder
meer voorbij zullen gaan.

Voor belangeloze medewerking als
collectant(trice) kan men zich op-
geven bij het plaatselijk comité,
Kostverlorenstraat 48, tel. 2923.

Het comité.

Gastregisseur
Onder regie van de heer J. G. Bi-
senberger, regisseur van „Op Hoop
van zegen", wordt op zaterdag 8 en
zaterdag 15 november resp. in
Krommenie en Assendelft door de
toneelvereniging „Kunst na strijd"
een opvoering gegeven van „Mensen
in pension" in vier bedrijven door
Bromet.

Luisteraars en kijkers
Op l oktober 1958 bedroeg het aan-
tal geregistreerde radio-ontvangtoe-
stellen 2461901 tegen 2450822 op l
september 1958.
Zoals reeds eerder werd medege-
deeld steeg het aantal aangegeven
televisietoestellen in hetzelfde tijd-
vak van 334598 tot 345489 (tm. 25
oktober: 356855).

Op l oktober 1958 waren 510556
aangeslotenen op het draadomroep-
net tegen 511987 op l september '58.

Openbare bibliotheek
Nieuwe aanioinsten

Rolf Boldrewood - Robbery under
arms.

Agatha Christie - The ABC mur-
ders.

Agatha Christie - Evil under the
sun.

Agatha Christie - Hickory Dickory
Doek.

Thomas E. Gaddis - Birdman of Al-
catraz.

Elizabeth Goudge - Island Magie.
Thomas Hardy. The return of the

native.
Beate Dietrich - Ausflug ins Glück.
Karl Benno von Mechow - Das land-

liche Jahr.
Wilhelm Speyer - Die goldene Hor-

de.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

BEVOLKINGSONDERZOEK
In verband met het bevolkingsonder-
zoek, hetwelk a.s. maandag een aan-
vang neemt, wordt medegedeeld
dat men zich voor het verkrijgen
van eventueel nog gewenste inlich-
tingen kan vervoegen in 't gebouw-
tje van „Touring Zandvoort" op het
Raadhuisplein 's morgens tussen 9
en 12 uur.

handen
ruw of schraal

Geen brand n

In de nacht van dinsdag op
woensdag trad omstreeks l uur de
brandsirene in werking. Een brand-
melding kwam in de garage aan de
Kleine Krocht echter niet binnen,
zodat het bijna voltallige korps on-
verrichterzake huiswaarts kon ke-
ren.

Bazar in school
Maandag 3 en dinsdag 4 november
wordt in de Julianaschool aan de
Brederodestraat een bazaar gehou-
den. De initiatiefnemers stellen zich
ten doel gelden in te zamelen voor
de verfraaiing van de school en. de
aanschaf van instructieve leermid-
delen.

De keur van goederen die op de
bazaar zullen worden verkocht werd
door de tal van ouders ter beschik-
king gesteld. Verder zijn er vele
attracties en er is een koffietent.

De bazaar is geopend óp beide
dagen van 's middags 2.30 tot 5 uur
en des avonds van 7.30'tot 10.30 uur.

Burgerlijke stand
24 oktober-30 oktober 1958

Geboren: Pauline Audrey Claire,
dochter van P. Blankenberg en J. J.
Donker; Annemieke, dochter van
A. de Brouwer en W. Koppers;
Leonardus Willem, zoon van B. M.
G. Drommel en A. de Gier; Maria
Wilhelmina, dochter van M. van den
Bos en M. W. van der Valk; Robert,
zoon van J. J. Drommel en H. M.
Eras.

Ondertrouwd: Albertus Hendrikus
Leijenhorst en Maaike van den
Broek; Werner Eduard Barth en
Hendrika Heijnen; Hendrik Alber-
tus Reehorst en Margrit Muller.

Overleden: Petrus Johannes Se-
ders, ïmd 75 jaar, weduwnaar van:
Johanna Vink.

u de taal van mijn land vlot leren
spreken en verstaan - vul dan deze bon in

„Komt u volgend jaar ook naar Spanje? Wal zult u dan veel
méér genieten als u onze taal beheerst. Dank zij de Linguaphone

cursussen kan dat l Nog vóór u met vakantie gaat, kunt u spaans,
"frans, engels, Italiaans of een andere taal vlot leren spreken

en verstaan. Zonder moeite! Zonder urenlange studies!
Door één uur per dag uw pick-up aan te zetten leert u de taal

van uw keuze vlot beheersen. Binnen enkele maandent"

Linguaphone: een unieke methode. Wat is bijvoorbeeld de beste
manier om spaans te leren? Eenvoudig: een jaar in Spanje
wonen - alleen met Spanjaarden spreken. Dan leert u de levende
taal en de juiste uitspraak op de natuurlijke wijze: door
luisteren en naspreken. Maar een verblijf van een jaar in
Spanje kost u handen met geld... Linguaphone biedt u
dezelfde opleiding bij u thuis voor een fractie van dat bedrag!

Ijjkheid naar moeilijkheid
grammatikale kwesties worden
spelenderwijs ingevoerd
steeds sneller wordt het
spreektempo, steeds ingewik-
kelder de tekst Maar voor
u maakt dat geen verschil: u
gaat geleidelijk mee. En na
enige maanden ontdekt u, dat
u met een buitenlander vlot
spreekt. Zonder hapering, met
de juiste woordkeus en zins-
bouw, met het juiste accent!

Op uw eigen pick-up of
gramofoon

Linguaphoüe-platen kunt u op
elke goede pick-up of gramo-
foon spelen. Heeft u er geen?
Dan kunt u op gemakkelijke
voorwaarden een pick-up of
gramofoon huren bu het Lin-
guaphone-Instituut. Ook bij het
aanschaffen van een pick-up of
gramofoon kan Linguaphone u
uitstekend van dienst zijn.

Gratis Correctie Service
Zonder kosten kan iedere cur-
sist deelnemen aan de Corree-
tie Service. Dat is een nuttig
hulpmiddel bij uw studie,

l " ~ 1
Zend mij prospectus no. 106. Ik interesseer mij voor een

l cursus In de taal. Ik heb een l

. gramofoon j pick-up met 3/4 snelheden ƒ geen van beide.») .
3 ' l

Naam: Hr./Mw./Mej.:..

Adres:

L
Flaats: „..
*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 233

Hoe Linguaphone werkt

CT zet de eerste plaat op de
platenspeler. U neemt het Lin-
guaphone-boek ter hand. U ziet
een tekening en u ziet tekst.
Nu begint de leraar te spre-
ken. De tekeningen vertalen
de tekst en al gauw begrijpt u
wat er staat - en wat u hoort.
Dan gaat u naspreken. De Lln-
guaphone-platcn zon natuur-
lUk door taalkundigen geraffi-
ncerd in elkaar gezet: stap
voor stap leiden ze u van moei-

waardoor u tevens doorlopend
contact met het Linguaphone
Instituut houdt.

Luister en overtuig u
In de gehoorzalen te Amster-
dam, Rotterdam, Den Haag,
Utrecht, Haarlem en Arnhem
bent u altüd welkom om kennis
te maken met uw leraren-op-de-
plaat. Luister op uw gemak
naar hen kijk de toeken
In stel al uw vragen! TJ
bluft daarbij volkomen vrij.

De kasten van een cursus zijn
gering

En er zon nu zeer aantrekke-
lyke regelingen mogelijk!Daar
is de mogelijkheid om de kos-
ten van uw studie te beperken
tot enkele dubbeltjes per dag.
En u hebt de gelegenheid om het
gehele cursusmateriaal tegen

kleine maandelijkse termijnen
in eigendom te krijgen, nadat
u eerst een maand met de cur-
sus hebt gestudeerd, voor
slechts

ƒ 9,— per maand
(minimum vier maanden)

hebt u reeds een cursus tot uw
beschikking.

Vul de bon in voor GRATIS
brochure I

Als u wet vakantie over de
grens wilt als u snel car-
rtère wilt maken als u een
modern mens bent dan
vult u nu de bon in. U ont-
vangt dan gratis de ultge-
breide brochure, die u alles
vertelt over Linguaphone en
de 22 talen die u zich via de
pick-up of de gramofoon kunt
eigen maken.

IliMGUAPHOIME
J-J NU OOK IN HAARLEM

AMSTERDAM Helligewcg 45-140- Tel. 31749-33720-45149 (020)
ROTTERDAM Gehoorzaal - Botersloot 46 - Tel. 120671 (01800)
DEN HAAG Gehoorzaal - TL. Voorhout 23a - Tel. 115162 (01700)
UTRECHT Gehoorzaal - Achter de Dom 10 - Tel. 24226 (030)
HAARLEM Gehoorzaal - Nieuwe Gracht 88 - Tel. 19410 (02500)
ARNHEM Gehoorzaal - Hoflaan 23 - Tel. 33416 (08300)

Cursussen in 22 talen
Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans,

Russisch, Nederlands, Pools, Zweeds,
Noors, Iers, Portugees, Fins, Tsjechisch,

Esperanto, Iraans (Perzisch), Chinees,
Bindoestani (Urdu), Arabisch,

Nieuw-Bebreeuws, Nieuw-Q-rieJes, /JsZan<Zs.



FAMILIEBERICHTEN

Onze zeer geliefde ouders en grootouders
W. G. VAN DER WOLDE

en
F. L. VAN DER WOLDE-BISENBERGER

hopen 6 nov. 1958 de dag te herdenken, dat zij 45 jaar geleden
in het huwelijk traden.
Dat zij nog heel lang in ons midden mogen blijven, is de wens
van hun kinderen en kleinkinderen,

D. J. C. v.d. Eist
M. J. v.d. Elst-v.d, Wolde
P. L. v.d. Wolde
J. A. v.d. Wolde
J. v.d. Wolde-Hüsken
K. Prins
L. W. Prins-v.d. Wolde
P. L. v.d. Heyden
W. A. v.d. Heyden- v.d. Wolde
D. Kost
E. G. Kost-v.d. Wolde

Janny
Loesje
Marion
Tineke
Deddy
Pim

Marijke
Gerard
Irene
Thea
José
Els
Annemieke

Philip
Willem
Reinout
Erika

Alfred
Hans

Leiden
Canada

Zandvoort

Velsen

Zandvoort

Deventer
Driesje

Zandvoort, Zeestraat 54

U kunt niet altijd bij
de buren blijven kijken!
PHILIPS TELEVISIE ook bij u
thuis.
Groot beeld 53 cm vanaf ƒ 995, — .
Groot beeld 43 cm vanaf ƒ 795, — .
Lichte en donkere meubels.

PHILIPS RADIO, in iedere prijsklasse, een kwaliteitsprodukt. Leuke
kleine toestellen in diverse kleuren met gramofoonaansluiting, vanaf
ƒ 115, — . Platenspelers en wisselaars voor de komende feestdagen.
Verkoop van koelkasten, wasmachines, centrifuges. SCHARPF mooie
wascombinaties.
Komt u eens kijken en luisteren?
Wij demonstreren gaarne bij u aan huis.
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg, de betaling met u.

RADIO TELEVISIE SPECIALIST

Erkend gedipl. Philips service-
dealer voor radio en televisie.

. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOXHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 9 uur:
Doktoren:

J. F_. Zwerver
Julianaweg la hoek Kostverloren-
straat, telefoon 2499

Zondag 2 november:
Dierenarts Jan Heek
Koninginneweg 51, -Haarlem, tele-
foon 13174

Wökznster: r-- -
S. M. de Wilde
Zeestraat 67, telefoon 2720

Apotheek:
l—7 novemb er:
Apotheek Wijnne, Haltestraat 8.
ledere avond vanaf 6.30 uur
alleen geopend voor recepten en
spoedgevallen.

P R E D I K B E U R T E N
Hervormde Kerk, Kerkplein
Vrijdag 31 okt. (Hervormingsdag)

20 uur: Interkerkelijke herden-
king der Kerkhervorming.
Liturg. ds. R. H. Oldeman. Spre-
kers: ds. C. de Ru. Onderwerp:
Luther en de Hervorming; ds. A.
de Ruiter. Onderwerp: Luther en
heden. Medewerking van het kerk-
koor. Vertoning van een kleuren-
film.

Zondag 2 november
10.30 uur ds. C. de Ru.
's Avonds geen dienst.

Het huis in de duinen:
19.30 uur: ds. C. de Ru.

Jeugdkapel om 10.30 uur in het
Jeugdhuis.
10.30 uur: spr. ds. R. H. Oldeman.
Discodienst.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 2 november

10.30 uur: ds. J. L. R. Ort (N.H.)
uit Amsterdam.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg boek Emmaweg
Zondag 2 november

10, uur: ds. A. de Ruiter. Viering
H. Avondmaal.
17 uur: ds. A. de Ruiter. H.A. en
dankzegging.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Op zon- en feestdagen H.H. Missen

om 7.30-9.00 uur de Hoogmis en
11.00 uur de laatste H. Mis. In
Huis in de Duinen om 8.30 uur.
's Avonds Lof om 7.00 uur.

In de week H.H. Missen om 7.00
uur en 7.45; 's avonds Lof om
7.30 uur.

Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 4 november

Spr. H. Veldkamp, evangelist te
Den Haag.

Jehova's getuigen
Woensdagavond 8—9 uur bijbel-

studie Koninginneweg 44 en zon-
dagmiddag 2—3 uur Wachttoren-
studie Hogeweg 7 te Zandvoorc.

Humanistisch Verbond.
Zondag 2 november, 9.45 uur, 298 m,
radiotoespraak door dr. J. P. van
Praag. Onderwerp: Het Australisch
cricketteam.

Commisie voor huish. en
gesinsvoorlicMing Zandvoort

DEMONSTRATIE
van mevrouw LYDA KLAP

schoonheidsspecialiste
te Amsterdam

op maandag 3 nov.
n.m. 8 uur in gebouw GEM.
GASBEDRIJF, TOLWEG 10,
alhier. Kosten 50 cent.

Dr. van der Meulen
TANDARTS

Zaterdag l november

AFWEZIG
Zeepost
Met de volgende schepen kan zee-
post worden verzonden. Dat data
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan
achter de naam van het schip ver-
meld.

Argentinië: s.s. Zaanland, 3 no-
vember; ms Yapeyu, 4 november.

Australië: ms Oranje, 3 november;
ss Strathnaver, 5 november.

Canada: ss Atlantic, 4 november;
ss Maasdam, 8 november.

Chili: via New York, 5 november.
Indonesië: ms Oranje, 3 november;

ms Bali, 6 november.
Ned. Antillen: ms Solon, 3 november
Nieuw Zeeland: via Engeland, 8

november
Suriname: ms Oranjestad, 5 no-

vember.
Unie van Z.-Afrika en Z.W.-
Afrika: ms Arundel Castle, 2
november

Brits Oost Afrika: ss Africa, 6 no-
vember.

Baar kunt u heen
Monopole

Van vrijdag 31 oktober t/m zondag
2 november, 8 uur: film De man
zonder angst.
Van maandag 3 november t/m
woensdag 5 november, 8 uur: film
De kleine hut
Donderdag G november, 8 uur: film
De man die teveel wist.
Zondagmiddag 2 november, 2.30
uur: film Ali Baba en de 40 rovers.

Hotel Bouwes
Gedurende het weekend: Cor Halle-

sextet.
Zondags matinee.

*
Stadsschouwburg, Haarlem

Zondag 2 november, 8 uur: Toneel-
groep Theater met Wachten op
Godot.
Maandag 3 november, 8 uur: Ned.
Comedie met Oscar.
Donderdag 6 november, 8 uur: Rott.
Toneel met De Misantroop.

Commissie voor huish. en gesins-
voorlichting Zandvoort.
Maandag 3 november demonstratie
schoonheidsspecialiste.

D
NIEUWE VOLKSWAGENS
'58. ƒ T p.d. + 7 et p. k.m.
Pieters, Haarl.str.2, tel.3652

O, W, de Bijll Nachenius
Oogarts

PRAKTIJK HERVAT
Aangeb. te H'lem huis nw.
bouw, bev. 5 kmrs, keuk.,
douche, voor- en achter-
tuin. Gevr. gr. huis te Z'
voort gesch. v. pens.bedr.
Tel. 02500-19787 na 17 uur

WONINGRUIL
Aangeb. te Helmond riant
gel. middenst. won. part. 2
kmrs, keuk., gang, kelder,
w.c., schuur, voor- en ach-
tertuin; Ie et. 3 Slaapk. en
badk.; 2e et. l slaapk. en
bergr. Huur ƒ 11,10 p.w.
Gevr. derg. won. in Zandv.
of omg. Br. nr. 8402 bur.
Zandv. Courant.
Wie wil naar ZEIST vlak
bij de bossen?

WONINGRUIL
Zeist-Zandvoort

Agb. te Zeist (Homerus-
laan) parterre v. villa, bev.
3 ineenlopende kamers, gr.
keuk., kelder, w.c., gar.,
voor- en achtertuin.
Gevr. te Zandv. kleine wo-
ning of kl. flat. Br. 210740
Bolrek, Kon.plein l, A'dam

WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort

Aang. bij Surinamepl. mod.
zonn, woning 4 krs, keuk.,
douchecel en zolderk.
Gevr. dito of grotere wo-
ning. Br. 8401 Z. Crt.

WONINGRUIL
Aangeb. A'dam-Z., 4 kmr-
flat, badk., keuk., 2 balc.
Gevr. huis te Zandvoort.
Br. 8406 bur. Z. Crt.

WONINGRUIL
Aangeb. kl. huisje aan de
Zandv.laan. Gevr. een gro-
tere woning. Br. 8404 Z.C.

WONINGRUIL
Amsterdam naar Zandvoort
Aangeb. woning m. 2 of 3
kmrs. Gevr. vrije woning
,i.h. bejaardencentrum. Br.
8403 bur. Zandv. Crt.
Brood- en banketbakkerij
Rinkel vraagt voor direct

winkeljuffrouw
WERKSTER gev. l ocht.
p.w. Troelstrastraat 27.

Aangeb. Amsterdam ZON-
NIG BEN. HUIS, 3 k., k.,
badk., tuin. Gevr. woning
in Zandvoort. Br. onder no
8409 Z. Crt.
Te huur gevr. GEMEUB.
HUIS of PLAT, min. 5 krs.
Vrij te aanv. Br. nr. 8405
bur. Zandv. Crt.
Te koop. enige gedragen
WINTERMANTELS i.g.st.
met perzianer ƒ 20, de ove-
rige a ƒ 12, mt. 42 ô. 44.
Schoolplein 3.
Te koop: DRIE KISTEN.
Haltestraat 4, Grebber, te-
lefoon 3740.
Te koop: Jaarsma HAARD
ƒ 15; smeedijzeren KROON
6 lamps ƒ 25; KINDER-
STOEL ƒ 5. A. J. van der
Moolenstraat 2, tel. 3371.
Lerares Engels m.o. geeft
LES v. beg., gev. en con-
versatie. Tel. 3034. Boulev.
Paulus Loot 27.

Voor

KOUSENREPARATIE
Potgieterstraat 1.
Te koop gevraagd NETTE
WIEG. Br. met prijsopg.
onder no 8408 Z. Crt.
Gevraagd GARAGE omg.
Zandv.laan—Gerkestraat
K.P.M. Pakveldstraat 30,
Tel. 2528-2565.
Dame op leeft, zoekt voor
perm. ZIT EN/OP SLAAP-
KAMER, liefst met keuk.
evt. geh. of ged. pens. Br.
onder no. 8407 Z. Crt.
Aangeb. GASVERWAR-
MING (radiator) met pijp
voor schoorsteen afvoer.
Gascomfoor 2 pits (wit).
Beiden in zeer goede staat.
Oosterparkstraat 32.
Te koop: Underwood
SCHRIJFMACHINE ƒ 80;
HANDNAAIMACHINE
ƒ 45. G. A. Klaassen, Zand-
voortselaan 155, 's avonds
na half acht.
Te koop: AQUARIUM m.
trop. vis. m. verw. en verl.
lamp 40x25. Prijs ƒ 20.
Hulsmanstraat 10.
Gevr. H O V E N I E R S of
ASSISTENT HOVENIERS
bij fa. Van Empelen en
Van Dijk, Zandvoortselaan
192, Heemstede.

ENGELSE LES
voor elk gewenst doel;
emigr., bijwerk, van scho-
lieren enz. Mevr. B. Pot-
ter, Brederodestraat 32-1.

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko, telefoon 2424

DE VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLEM EN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

helpt U
ALS OVERHEIDSINSTELLING

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die 13 niet

inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-

keliers) aan het Kennemer Financierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

THEATER „MONOPOLE" |
Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

Van VRIJDAG 31 OKTOBER t/m
ZONDAG 2 NOVEMBER, 8 uur
Cinemascope Metrocolor

De man
zonden* angst

(The sheepman)
met Glenn Ford, Shirley MacLaine,
en Leslie Nielsen.
Een vreemdeling met een revolver
had een reputatie op te houden.
14 jaar.

Vanaf MAANDAG 3 NOVEMBER
t/m WOENSDAG 5 NOV., 8 uur
Metroscope Eastmaiicolor

De kleine hut
(The little hut)
met Ava Gardner, Steioart G-ranger
en David Niven.
Als één vrouw en twee mannen
schipbreuk leiden, kan van alles ge-
beuren Toegang 18 jaar.

DONDERDAG 6 NOVEMBER, 8 u.
Vistavision Technicolor

De man
die teveel wist

(The man who knew too much)
met James Stewart, Doris Day en
Brenda de Banzie.
Een dolk flitste in de sloppen van
Marrakesh en de daders van de
moord werden in Londen ontmas-
kerd. Toegang 14 jaar.

ZONDAGMIDDAG 2 NOV. 2.30 uur
Speciale matinee. Wij presenteren
U Fernandel als Ali Baba in:

Alï Baba
en de 4O rovers

Toegang alle leeftijden.

A.S. ZATERDAG:

6 heerlijke Wenerpunten
voor f 0,75

En als speciale aanbieding:

een grote vruchtentulband
voor slechts f 1,25

Vraagt onze bezorgers naar deze speciale aan-
biedingen. Zij zullen U graag bedienen!

Fa. H. VAN STAVEREN
Zeestraat 48 - Telefoon 2684

Beter vlees voor minder geld bij
SLAGERIJ GAUS
KERKSTRAAT 14 - TEL. 2102

biefstuk
750
GRAM

zéér zacht ƒ 1,65 250 gram

/ Pracht riblappen 2,98
l Fijne runderlappen 2,70
) Malse rosbeaf 3,35
/ Carbonaden 2,55

Kalfslappen 3,35

SOEPPAKKET
met benen 0,85

BIJ VLEES:
100 gr. cervelaatworst
100 gr. smeerworst samen ..
100 gr. ham
100 gr. boerenworst, samen

Echt lamsvlees zonder vet
vanaf 1,60 500 gram

VOLOP HONDENVOER

0,65

0,85

Gordijn- en Meubel-

STOFFEN
GORDIJNSTOF
Linnen streep
div. kleuren
bijzonder solide
120 cm. breed, p. mtr.

WOLLEN EPINGLé
MEUBELSTOF
Strikt Ie keus
Moderne kleuren
128 cm. breed

2.20

Normale prijs
13,75 - 12,75 8.50 7.50

r J^^^^^^^^^^^^^HW01
P*lmml

 GROTE HUU l STRAAT
HAARLEM: LANGE VEERSTRAAT~=;rr=f

""....„„,.., KE»»»"»""-" JL

DEZE
AANBIEDING

GELDT
t/m

DONDERDA6 M

Elke LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS

SCHAUB LORENZ
BLAUPUNKT

Grote keuze PHILIPS draagbare radio's - In onze showroom tonen wij U het allernieuwste -

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN J. KEUR

Electro-radio-technisch bureau
BURGEM.
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

HoJb&i
Annex CABARET EXTASE

Zandvoort
Het gehele jaar geopend •

Progtamma maand november
Gedurende de week-ends het

Cor Halle-sextet
met zang- van

LUUT BU IJSMAN
Afgewisseld door een

eabaretprogramma
met internationale artisten

*
ZONDAGS MATINEE

met volledig avondprograinma

telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
2345 Gemeente Secretarie
2424 Autobedrijven „Binko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
2607G (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
3346 Hoboplex, Stationsplein 1S-15,

Hout, board, triplex
Renault service-dealer

Igëbr'
de zaak
voor de [slaggrycnj

NATIONAAL en INTERNATIONAAL BeKROONP

Vrijdag en zaterdag extra voordelig

100 gram ham en
en 100 gr. fijne
pork, samen 79 et

100 gr. cervelaatworst
en
100 gr. Saks. 63 Ct

Vleeszeclame
750 gr. fijne riblappen... 3,28
750 gr. pracht lappen ... 2,68
750 gr. rosbief 3,78
750 gr. lendelappen 3,78

Heerlijk kalfsvlees
500 gr. lappen 2,25
500 gr. fricandeau . . . 2,75

Lamsvlees
500 gram bout 2,45
500 gr. magere lappen .. 2,20
500 gr. karbonaden v.a.... 1,58
500 gr. rollade, heerlijk ge-
kruid, 500 gram 1,98

MAANDAG en DINSDAG:

Half pond razend
malse bief stuk 1,48

Woensdag en
donderdag

500 gr. gehakt h.o 1,10
100 gram pork
100 gr. kinnebakham
samen 49 et

Dagelijks
250 gr. bief stuk tartaar... 1,10

Gebr. Burger's slagerijen
ZANDVOORT, HALTESTRAAT 3, TKLEFOON 2994

Modelmis
S.PILLER
KERKSTRAAT 4 - TELEF. 3397

Deze week bestaat onze zaak
in Zandvoort drie jaar
Ter gelegenheid hiervan hebben onze buitenlandse fabrikan-
ten ons enige «

bijzondere aanbiedingen
ter beschikking gesteld, die wij voor

minder dan de HELFT
van de normale prijs aanbieden.

Alles onze prachtige kwaliteits-artikelen van de beste
Italiaanse firma's. KOMT, ZIET en OVERTUIGT U!

UT f i? *o TJF <fïi ik/f TOI ir r nn11H l £ R K O JVl l H £ j[ !
BLOUSES, div. maten en kleuren van ƒ 11,95, ƒ 9,75

voor ƒ 2,95
PLISSé-ROKKEN, ongelooflijk, van ƒ 39,75 voor f 6,50

ZUIVER WOLLEN TWEEDROKKEN
van ƒ 19,90, ƒ 15,90 voor ƒ 6,95

ZUIVER WOLLEN FANTASIEROKKEN
van ƒ 29,75 voor ƒ 14.95

EEN PARTIJ

ZUIVER WOLLEN VESTEN EN PULLOVERS
Speciaal door onze Italiaanse fabrikant ter beschikking ge-
steld. Artikelen van de hoogste klasse.
Normale prijzen van ƒ39,75, ƒ32,50, ƒ24,90 reeds v.a. ƒ 9,75

Een klein restant YERSEY-PAKKEN, haute-couture, iets
heel aparts van ƒ 125,-, ƒ 110,- voor ƒ 49.50 en ƒ 59,50

U moet komen kijken, ivant er is een geheel nieuwe sortering

DIT IS EEN AANBIEDING ALS NOOIT TEVOREN!!!

S. PILLER
KERKSTRAAT 4 - TELEF. 3397

Voor al uw
ONDERHOUDSWERK
VERBOUWINGEN en
NIEUWBOUW, naar:

Bouwk. Aannemingsbedrijf

„ARJO"
p.a. P. Bakkenhoven, Piet
Leffertsstraat 19, Zandvoort.

Verlichting

Mooie sortering

schemerlampen

Henk
Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

Het Wonder van Zandvoort
DE GOEDKOOPSTE ZAAK

in LUXE- en HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN, SPEELGOEDEREN,
SOLA ARTIKELEN, BALATUM,

BRABANTIA- en TOMADO-
ARTIKELEN

Swaluëstraat 9 — Telefoon

Een stofzuiger om trots op
te zijn:

Excelsior
stofzuiger

Nieuw model, prima zuig-
kracht ƒ 145 of ƒ 2 p.w.

Televisie Radio Specialist

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

HTJIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

FaJ.v.d. Bos & Zn
Tel. 2562, Zandvoort Gevestigd 1879

„Burg. Engelbertsstraat 54
GLAS-ASSURANTIE

Ad. Notten
Haltestraat 59

FLANELLEN LAKENS
HERENHEMDEN
Flanellen TRAPPELZAKKEN
Flanellen BABYJASJES
Flanellen BABYJURKJES
met broekje
FLANELLEN BLOUSES
voor jongens en meisjes
Geruit NO-IRON FLANEL
„BELITA" per meter ƒ 2,95

Onze nylonkousen
moet U niet vergeten. Een
keurcollectie en goed!
Tevens kousenreparatie!

„EZET"
isothermyl dekens
anti rheuma
WARM, VEILIG, GEZOND

„DE KAMPIOEN
Telefoon 3398

'95

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING n a
Zijlweg 63, Haarlem, tel. 15141
Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver-
zorging van begrafenissen, cre-
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

HOLIDJLY
Auto's zonder chauffeur
Uitsl. model 1957 en 1958 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapitein,
Fords Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10454

Abonneert U
op de
Zandvoortse
Courant

Erkende

AUTORIJSCHOOL
„ZANDVOORT"
THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

Autorijles

Verhuur van
Opeis Rekord
zonder chauffeur

Wat voor feest of partü?
Alles verhuren wft!
Glaswerk, porcelein, bestek-
ken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker, telef. 2164

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

Laat uw hond door een
erk. trimmer PLUKKEN
of SCHEREN. Spec. aan-
bev. door h.h. dierenartsen.
Ook aan huis te ontbieden.
G, WALMAN, KI. Hout-
straat 34, Haarlem, tele-
foon 02500-14303.

WIST U
dat 20% korting op alle
stoomgoederen perxna-

nent wordt gegeven,
indien U deze brengt
en haalt in ons filiaal.
KERKSTRAAT 26

Chemische wasser;}
en ververij

KEYSER
Telefoon 2653

ONZE WEEKRECLAME '

Een lekker zandkoekje:

Wilhelmientjes
van 75 et voor

60 et 250 gram
Een prima banketstaaf
van ƒ 1,25

•voor f 0,95
Onze heerlijke
speculaasbrokken

55 et 250 gram

Fa A. v, d, Mijeen Zn
Schoolplein 4 - Tel. 2467

WINKELIERS,
Maakt reclame
doormiddel van
de

ZANDVOORTSE
COURANT

*
Maak steeds tijdig uw
advertentie gereed!

*
Achterweg l
Telefoon 2135

VERF
Nu zelf schilderen!

Losse oliegrondverf a
ƒ 1,25 p. kg. Ouderwetse
GLANSVERF a ƒ 2,25 p.
kg. VERF voor BINNEN
en BUITEN. Ook verkoop
van TOKIONLAKKEN.
DUTRA-verfmalerij

N.Z. Voorburgwal 25,
A'dam-C, telefoon 43542
(naast Wijers). (Moderne
kleurspecialisten) Verzen-
ding door geheel Neder-
land.

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen. Tot
1.30 uur geopend. Zee-
straat 62, tel. 2263.

RENAULT
OAUPHINE
nu f 5745,-

(incl. verwarming)

Met 1/2 jaar garantie op onderdelen
en arbeidsloon

Voor proefrit belt u

Garage Flinterman
TELEFOON 26076 BENTVELD
Inruil - Financiering

Subdealer voor Bentveld-Aerdenhout-Zandvoort

Onze reklameü
DAMES PYAMA'S, zeer modern, bewerkte
jasjes, effen pantalons. Moderne kleurcombinaties

Nu ƒ 11,75
DAMESNACHTHEMDEN, ook in extra maten

vanaf ƒ 7,25
HERENPYAMA'S, prima zwanendons

nu vanaf ƒ 9,95
JONGENS- en MEISJES PYAMA'S

grote keuze vanaf ƒ 4,55
Kleine stijging per maat

Bij ons hoopt U de beste wolsoorten
Gratis breipatronen

„DE WOLBAAL"
HALTESTRAAT 12a - TEL. 2099

MONTY COATS
zware zeeduffel, marineblauw
in heren en jongensmaten
leeftijd 8 jaar f £4,50
met kleine stijging per maat.
Ook met damessluiting.

ZUIVER WOLLEN PULLOVERS v.a. ƒ 19,75

De speciaalzaak voor herenkleding en
herenmode

E. DE BOER
"KERKSTRAAT 20 - TELEFOON 3136

ERKENDE BOVAG MOTOR- en
AUTOHANDEL

Garage

SMIT
PARALLELWEG 32-34 T13LEI". 2091

Wij kunnen U thans leveren
alle beleende merken

Motoren, scooters,
bromfietsen, rijwielen
Ook voor

reparatie en onderhoud
hei aangewezen adres in Zandvoort
Betaling op gemakkelijke conditie
Komt U eens langs, het verplicht U tot niets!

100°/o wollen Van Wijk
2 persoons 17 x 210 f 45,00

l pers. 100% wollen
deken f 32,75150 x 200

BEDDENMAGAZIJN

W. A. KEMPER
Haltestraat 21 - Tel. 2119-2344
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ZANDVOORTSE COURANTRedactie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 523344 t.n.v. Us de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Onregelmatigheden na een stemming f

Acht vragen van raadslid
aan het college van b. en w.

Schriftelijke vragen aan 'Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
ingevolge artikel 19 van het Reglement van Orde ingezonden aan de
Burgemeester door het lid van de raad der gemeente L. J. Breure.

1. Hebben ook B. en W. kennis ge-
nomen van de hardnekkige geruch-
ten, dat terstond na afloop van de
raadszitting van 7 oktober j.l. ern-
stige' onregelmatigheden hebben
plaatsgevonden, waarbij niet alleen
door impertinente vraagstellingen
aan bepaalde raadsleden over de
•wijze waarop zij hun stem hadden
uitgebracht bij de verkiezing van
het hoofd van een openbare school,
getracht is .het geheim der stem-
ming te „ doorbreken, maar zelfs de
gebruikte en verscheurde stem-
briefjes zijn meegenomen buiten'de'
raadszaal teneinde na samenvoe-
ging -Van de delen daarvan uit het
handschrift te trachten te achter-
halen op welke kandidaat door deze
leden zou zijn gestemd?
2. Zijn B. en W. met mij van me-
ning, dat het bepaalde in art. 55
der Gemeentewet, dat t.a.v. de be-
noeming van personen stemming
eist „bij besloten en ongetekende
briefjes" en art. 40 van het Regie-
ment van Orde, dat voorschrijft dat
,de stembriefjes na elke stemming
dadelijk in de vergadering door de
stemopnemers worden vernietigd"
nadrukkelijk uitwijst dat aan de
stemmingen over personen vol-
strekte- geheimhouding is gebonden.
3. Zijn B', en W. met mij van me-
ning, 'dat' waar de poging tot de
doorbreking daarvan door nadruk-

" kehjke ondervraging van raads-
ledental getuigt van een volkomen

~• gemis aan ieder begrip van publieke
behoorlijkheid, t.a.v. de reconstruc-
tie van~de ingevolge art. 40-van het
Reglement van Orde vernietigde
stembriefjes zelfs gedacht kan wor-

, den aan een schending van gehei-
",men als bedoeld iii art. 272 van het

Wetboek van Strafrecht?
4. Zijn B. en W. bereid op korte

1 termijn een" uitgebreid en diepgaand
onderzoek naar deze geruchten in

- te stellen en de raad hierover uit-
voerig en omstandig schriftelijk te
informeren met" Vermelding van de
naam van de, eventuele dader of
daders?
5. Zijn B. ïen W., indien het onder-
zoek mocht uitwijzen, dat de schul-
dige(n) zich mocht (en) bevinden
onder de leden1" van de raad, niet

^van oordeel, dat deze (n) los van
een eventuele strafrechterlijke ver-
vólging,; • reeds terstond de conse-
quenties^zal (zullen) hebben te ne-

v.
GESCHOKT VERTROUWEN
Aan de -vooravond van^ de derde
openbare bijeenkomst van de Zand-

, voortse gemeenteraad heeft de heer
•* L: «T. Breure lid'"van de WD-fractie

' een achttal schriftelijke vragen ge-
'^ steZd aan het college van B. en W.
* naar aanleiding van geruchten dat

'' een of meerdere raadsleden de ge-
hèimhoudingsplicht na de verkiezing

; ^van een,, hoofdonderwijzer aan de
\f'^Kartél'-''I>oormanschool zouden heb-
<tf ".ben.„ geschonden.
t-* fftfö heer Breure *..heeft een afschrift

fnnn^-'.'Kijn '-vragen {aan burgemeester
tfiôuders aan de krant toege-
,v vragen die de lezer elders

'%F'öpff.dessè~, pagina vindt afgedrukt.
Onze krant deelt de mening van

$•~ bovengenoemd raadslid, „dat 't pu-
jjtrt bZiefce- belang eist dat deze zeer ern-
IS' ,-stige J zaak in de grootst mogelijke
* ̂ openheid wordt^ behandeld, omdat
é*»J'ttZZeent, öp'',die. wijze het geschonden
"*,\\verfrouweri kan ,worden hersteld".
Ïi'^^-Madr dan-moet het eventuele on-
'if£"derzoek.~naar „de ernstige onregel-
' ^mdtigheden", het vermoedelijke ge-
'̂  sol met de stembriefjes, niet worden
,x -^afgesloten met' schriftelijke infor-
' •• maties aan de raadsleden afzonder-
1 lijk, maar mondeling zodat een
f s " ieder in de gelegenheid is de juiste
' ^ toedracht rond deze afjaire te ver-

Pf

k 'Ook wanneer hetCcollege niet tot
K s overeenstemming mocht . komen
:•• ^-t.a.v. de beantwoording der^ gestelde
te *vragen blijft een behandeling in het
!" openbaar o.i. gewenst, ja noodzake-
{•*lijk, om het geschokte vertrouwen
l y'te herstellen.
15 i (Een vertrouwen dat de laatste tijd
^, reeds danig is gekneusd door het in
Vi Zandvoort gevoerde onderwijsbeleid
: . > > dit-*~deraillement- een- der

.en, trieste- gevol-

men van het feit, dat door deze zeer
ernstige misdragingen tegen hun
medeleden hun vertrouwen niet al-
leen onherroepelijk is verbeurd,
maar het ontstane wantrouwen
iedere gezonde verdere samenwer-
king blijvend uitsluit ?
6.' Zijn B. en W., indien de even-
tuele schuldige(n) onverhoopt die
consequentie niet wil(len) aanvaar-
den, bereid terstond maatregelen te
beramen om de overige raadsleden
in deze te beschermen tegen verdere
inbreuken op de vrije en onbelem-
merde uitoefening van hun raads-
lidmaatschap en tegen schending
van hun geheimen door bijv. in den
vervolge de stembriefjes te ver-
branden en de schuldige(n) uit te
sluiten van de raadcommissies ?
7. Zijn B. en W. met mij van me-
ning, dat het publieke belang eist,
dat deze zeer ernstige zaak in de
grootst mogelijke openheid wordt
behandeld, omdat alleen op die
wijze het geschonden vertrouwen
kan worden hersteld?
8. Zijn B. en W. daarom, indien in
het College geen unanieme over-
eenstemming zou worden bereikt
t.a.v. de beantwoording van deze

' vragen, bereid de raad volledig in-
zicht te geven in de'ze aangelegen-
heid door overlegging van eventuele
nota's van afzonderlijke^ leden van
het College, c.q. van1 de voorzitter,
zodat de raad duidelijk het stand-
punt in deze van elk van de leden
van het College kan j kennen?

L. J. BREURE.

Wij bouwen
Op l oktober waren in Zandvoort

296 woningen in aanbouw. Er kwa-
men in de loop van deze maand
tachtig woningen gereed, terwijl
met de bouw van zes woningen
werd begonnen. Op l november wa-
ren 222 woningen in uitvoering.

Olie op het vuur
Maandagmiddag werd de brandweer
omstreeks kwart over twee ge-
alarmeerd voor een binnenbrand in
een 'verchroominrichting aan de
Bakkerstraat. In 't werklokaal hing
een zeer zware rook, die het blus-
singswerk zeer bemoeilijkte. Op
handen en voeten wisten de brand-
weerlieden echter tot de vuurhaard
door te dringen. Met behulp van een
nevelspuit wisten zij, na ongeveer
10 minuten, de brand te bedwingen.
De brand was ontstaan doordat de
eigenaar van de inrichtingen was
gestruikeld met een schaal petro-
leum. De olie kwam daarbij in aan-
raking met een brandend gastoestel.

Spaarzaam Zandvoort
Aan het postkantoor te Zandvoort
werd gedurende de maand oktober
ontvangen ƒ 97176,92 en uitbetaald
ƒ 97623,18. Het aantal geopende
rekeningen bedraagt 24.

*
Bij de nutsspaarbank te Zandvoort
bedroegen de inleggingen over de
afgelopen maand ƒ 121.579,- en de
terugbetalingen ,ƒ 80.800,-, zodat het
spaaroverschot ƒ 40.779,- beliep.

Niet minder dan 150 nieuwe in-
leggers werden ingeschreven terwijl
40 spaarbusjes werden uitgegeven.

Voorts werden 182 spaarbusjes
ter lediging aangeboden met een to-
taal spaarbedrag van ƒ 3.657,-.

Sint voor het kind
De Personeelsvereniging Gemeen-

teambtenaren organiseert evenals
vorig jaar weer een Sinterklaas-
feest met een teken- en kleurwed-
strijd voor de kinderen. Als voorlo-
pige datum is vastgesteld 'woens-
dag 3 december.

HIER STAAT UW BRIEF
ZANDVOORT, SLAAP ZACBT!

De Commissie van Euratoom heeft
aan het Europese parlement richt-
lijnen voorgelegd voor de bescher-
ming tegen radio-actieve straling.
Bindende basis-normen voor de aan-
gesloten landen.

In haar conclusies zegt de com-
missie dat, hoewel alle biologische
gevolgen van de radio-actieve stra-
ling nog niet tot in bijzonderheden
bekend en bestudeerd zijn, het toch
reeds mogelijk is aan de hand van
onze huidige kennis maatregelen te
nemen om bevolking en werkne-
mers te beveiligen tegen de gevaren
van de vreedzame toepassing van
de kernenergie. t

Onder basis-normen worden ver-
staan: a. de met voldoende veilig-
heid maximaal toelaatbare dosis; b.
de maximaal toelaatbare bestraling
alsmede besmetting en c. de grond-
beginselen van het medisch toezicht
op de werknemers.

De normen zullen in het algemeen
van toepassing zijn op elke activi-
teit, welke stralingsgevaar met zich
meebrengt, met name op produktie,
bewerking, bezit, gebruik, vervoer
en lozing van radio-actieve stoffen.

Op dit laatste, het cursief gezette,
komt het aan: de lozing van radio-
actieve stoffen.

Wij hebben daarbij het oog op de
kernreactor, welke te Petten (N.H.)
zal gebouwd worden (men is er al
druk bezig) en de conferentie, van
directie en burgemeesters van bad-
plaatsen aan de Noordzeekust,
Noord- en Zuid-Holland. De confe-
rentie is met „gesloten deuren" —
waarom? — gehouden, nochtans is
bekend geworden, dat de lozing-in-
zee van de reactor te Petten in. het
bijzonder is besproken en de direc-
teur van Petten heeft verklaard,
dat die geen enkel gevaar zal op-
leveren.

Vanwaar die zekerheid?
Allerwege blijkt onzekerheid te

bestaan, ook en vooral bij weten-
schapsmensen, die zich ter zake
zeer gereserveerd plegen uit te
laten. Ook de Euratoomcommissie,
die het advies heeft ingewonnen van
wetenschapsmensen, aan wier des-
kundigheid niet behoeft te worden
getwijfeld, doet dat.

Weet de directie, van Petten
m,eer? Het wil ons voorkomen, dat
ter zake getwijfeld moet worden.

Nochtans hebben de betrokken
burgemeesters, ook de burgemees-
ter van Zandvoort, die zekerheid
aanvaard. Althans, het tegendeel is
tot dusver niet gebleken. De bur-
gemeesters zwijgen, de burgemees-
ter van Zandvoort zwijgt. Zand-
voort zwijgt, Zandvoort slaapt de
slaap des rechtvaardigen.

Het seizoen is voorbij, de centjes
welke de zomermaanden opbrach-
ten, zijn blijkbaar geteld. Zandvoort
heeft zich teruggetrokken in de
winterslaap tot april-mei 1959.
Kome wat kome, „het zal onze tijd
wel duren".

De burgemeester heeft het tot
dusver niet nodig gevonden in de
Raad iets mede te delen over de bc-
spreking ter zake; uit de Raad is
geen enkele stem opgegaan om in-
lichtingen vragend (niet bij de
rondvraag s.v.p.). En uit Zandvoort
zelf

Rugaart
Zandvoort, l november 1958

Strandschap wil meer toezicht
tijdens zomerseizoen

Het bestuur van het Strandschap Zandvoort nam kennis van de rap-
porten van de korpschef van politie en de Zandvoortse Reddingsbrigade
van het afgelopen zomerseizoen. Hieruit blijkt dat het seizoen 1958
gekenmerkt werd door zeer druk strandbezoek hoewel de zomer met
onstabiel weer inzette.

Het stranddetachement der politie
heeft met alle hen ten dienste
staande middelen getracht de ba-
ders en zwemmers „in de hand te
houden" in het belang van hun
eigen veiligheid. De leden van de
Reddingsbrigade verrichtten vele
geslaagde reddingen. Ondanks de
inspanning van politie en Reddings-
brigade viel één verdrinkingsgeval
te betreuren.
In de politiepost werden 2884 zoek-
geraakte kinderen binnengebracht
(1957: 2300). Politie en Reddings-
brigade verleenden aan enkele dui-
zenden personen „eerste hulp bij on-
gevallen".

Het Strandschapsbestuur kwam
tot de conclusie dat in het seizoen
1958 de uit oogpunt van openbare
orde, zedelijkheid en gezondheid ge-
nomen maatregelen doeltreffend
zijn geweest. Dank werd gebracht
voor hetgeen de politie (ondanks
de te geringe sterkte van 't korps)
terzake heeft verricht, alsmede aan
de Zandvoortse Reddingsbrigade
voor de voortreffelijke diensten, be-
langeloos bewezen ten behoeve van
de veiligheid van de. strandbezoe-
kers.

Als publiekrechtelijk lichaam met
verordende bevoegdheid behoort het
Strandschap een inzicht te hebben in
de omvang van het bezoek aan zijn
territoir en de tendensen welke zich
daarbij openbaren. Te dezer zake
ontbreken tot dusver objectief vast-
gestelde gegevens. Het bestuur be-
sloot daarom na te gaan in hoever-
re het mogelijk is in het seizoen '59
een telling te doen maken -van het
dagbezoek aan Zandvoort.

Verontrusting veroorzaakte, de
mededeling van de korpschef van
politie, dat het stranddetachement
der gemeentepolitie drie man sterk
is. Assistentie wordt verleend door
zes leden van de rijkspolitie te
paard.Gelet op de enorme omvang
van het strandbezoek en het uitge-
strekte gebied dat bewaakt moet
worden (men denke ook aan het
stille zuidelijke strand en de duin-
terreinen) is deze personeelsbezet-
ting absoluut onvoldoende. Mede in

Zandvoortse Bridgeclub
De eerste competitie van de Zand-
voortse bridgeclub is begonnen met
vier lijnen. In de A-Hjn kwam het
kopel heren Fabel-Schutte op de
bovenste plaats met 59.26 %. No 2
werd het koppel heren Peen-Sjou-
werman met 57.41 %.
In de B-lijn kwamen 2 koppels op de
bovenste plaats. 55.95 % werden
respectievelijk behaald door mevr.
Spoelder-de heer Jongbloed en fam.
Vader. No. 3 werd de fam. Paarde-
bek met 54.17%.

In de C-lijn 66.20 % voor het
koppel de heren Keur-Stor. No 2
werd het dameskoppel Plugge-
Zürcher met 56.48 %.

De D-lijn leverde 59.72 % voor 't
koppel de heren Mulder-van der
Wijden op. No. 2 mevr. Crok-de hr
Heuft 58.33%.

B. en W. stellen voor

Bijdrage voor het dove kind
De Nederlandse Stichting voor

het Dove en Slechthorende Kind te
Amsterdam heeft het college van
B en W verzocht te willen bevorde-
ren, dat de gemeente in de kosten
van de door deze stichting te ver-
richten onderzoeken van kinderen
uit deze gemeente een bijdrage ver-
leent van. ƒ 140,— per geval.

Deze stichting, welke een onder-
zoek instelt op medisch, audiolo-
gisch ^ en psychologisch gebied,
brengt adviezen uit voor de verdere
behandeling en voor de zorg, op-
voeding en hulp, die de onderzochte
kinderen voor het bereiken van een
plaats in de maatschappij behoeven.
Daarnaast schenkt zij aandacht aan
de opsporing en registratie van
deze kinderen, geeft zij voorlichting
aan artsen, onderwijzend personeel
en ouders van slechthorende kinde-

ren en houdt zij een geregelde con-
trole op de kinderen, de zogenaam-
de nazorg.

De van de ouders gevraagde bij-
drage in de kosten van onderzoek,
bedraagt gemiddeld ƒ 30,— terwijl
het tekort voor elk onderzoek*
rekening houdende met de rijksbij-
drage, de bijdrage van de provincie
Noordholland en die van de ouders,
gemiddeld ƒ 140,— bedraagt.

De directe aanleiding tot het vra-
gen van deze gemeentelijke bij-
drage is gelegen in het feit, dat een
kind, in deze gemeente woonachtig,
zal worden onderzocht.

B. en w. zijn met de commissie
voor de financiën c.a. van oordeel,
dat het verzoek dient te worden in-
gewilligd, omdat de hulp, welke
deze stichting verstrekt, van groot
belang kan zijn voor de ontplooiing

verband met het feit, dat het rij-
wielpad tussen Noordwijk en Zand-
voort (met drie strandafgangen)
waarschijnlijk in 1959 voor het pu-
bliek zal worden opengesteld —
— hetgeen intensivering van het
politietoezicht ter plaatse noodzake-
hjk maakt — besloot het bestuur
van het Strandschap zich tot de mi-
nister van Binnenlandse Zaken te
wenden. Verzocht zal worden de
sterkte van het gemeentelijke poli-
tiekorps (in 1950 teruggebracht van
48 tot 41 man) te vergroten en in
overeenstemming te brengen met
zijn zich steeds uitbreidende taak.

„Zandvoortmeeuwen"
Uitslagen zaterdag l november:

Zandv.m. 1-Dindua 1-2
(2e ronde KNVB-bekerwedstrijd)
Zv.m. 2-IJmuiden 5 IJ. n.o.g.
Zandv.m. adsp. a-Haarlem a 6-1
HFC adsp. b-Zandv.m. b 0-4
Zandv.m. adsp. d-EHS b 3-4
ETO adsp. b-Zandv.m. e afgel.
Zandv.m. adsp. f-EHS d uitgest.

L'itslagen 2 november:
Zandvm. 4-WH 2 0-0
Zandv.m. 6-Concordia 4 5-3
Zandv.m. 7-Hoofd. Boys 3 4-3
Zv.m. jun. b-DIO a 1-5

Zandvoortse Korfbalclub
Het eerste twaalftal verloor zon-

dagmiddag opnieuw. Van Haarlem
3 werd met 4-2 verloren. Het was
een onverkwikkelijke ontmoeting,
er werd o.m. een speler van Z.K.C.
uit het veld gezonden. Ook het
tweede twaalftal werd op eigen ter-
rein verslagen. Aurora 4 wist met
7-1 te winnen.

Het adspirantentwaalftal a heeft
aan de nederlagenreeks een nieuwe
toegevoegd. Met 1-0 werd van
Haarlem c verloren.

van kinderen, die door een ernstig
lichamelijk gebrek zijn getroffen.

Zij stellen daarom aan de raad
voor in voorkomende gevallen een
bijdrage van ƒ 140,— per onderzoek
te verlenen.

*
De heer E. B. Brossois, eigenaar
van het perceel Grote Krocht 19,
verklaarde zich reeds in 1955 bereid
de strook grond, gelegen voor dit
perceel ten behoeve van de verbe-
tering en verbreding van de Grote
Krocht voor de prijs, welke aan al-
Ie eigenaren zou worden vergoed,
aan de gemeente af te staan. Van
dit aanbod is destijds geen gebruik
gemaakt, omdat van de overige be-
langhebbenden slechts enkelen be-
reid bleken het van hen benodigde
strookje grond voor dit doal aan de
gemeente te verkopen.

Inmiddels heeft de gemeente te
dezer zake van meerdere — helaas
nog niet van alle — hierbij betrok-
ken eigenaren de vereiste medewer-
king verkregen. Derhalve is aan de
heer Brossois de vraag gesteld of
hij zijn oorspronkelijke aanbod ge-
stand zou willen doen. Dit blijkt in-
derdaad het geval te zijn.

Wel stelt de heer Brossois als
voorwaarde, dat hem het recht zal
worden verleend tot het hebben van
lichtreclames, zonneschermen, rij-
wielstandaards e d. boven of op de
door hem af te stane grond, zonaer
dat hij daarvoor ooit precaiiorech-
ten verschuldigd zal zijn.

Tegen een dergelijke clausule be-
staan volgens het college geen be-
zwaren.

B. en w. stellen de raad daarom
voor te besluiten tot de aankoop
van het perceeltje grond ter grootte
van plm. 37 m2, tegen de prijs van
ƒ 8,50 per m2 en onder de volgen-
de, alsmede onder nader door hen
overeen te komen voorwaarden:

De verkoper behoudt het recht tot
het hebben in, op of boven de aan
te kopen grond van rijwielhekken,
zonneschermen, reclameborden, lei-
dingen enz., voor zover tot heden 't
gebruik was, terwijl de daarvoor
verschuldigde precariorechten voor
rekening der gemeente komen;
Voor rekening der gemeente komen
voorts de transportkosten, de kos-
ten van kadastrale hermeting, en de
kosten van het — zo nodig — ver-
plaatsen van een eventueel aanwe-
zige watermeterput.



WONINGRUIL Bergen N.H. naar
Zandvoort aan Zee

Aangeb. huis in Bergen N.H. Ie st.,
)jev. l gr. zitk. m. atelierraam en
zrjraam, keuken, gang, w.c., 2 slpk.,
waarv. l m. balc., vliering veel berg-
ruimte, tuin, schuur. Geh. vrij. Huur
ƒ 10 p.w. Gevr. gr. huis (vrij) tel.,
bad, etc. etc. aan zee. Brederode-
str. of boulevard. Br. 8501 Z. Crt.

Aangeb. mod. 4-kamerwon. Gezell.
winkelstr. Rijnstraat 701, Amster-
dam-Z. Huurpr. ƒ 60,— p.m. Gevr.
mod. 3- of 4-kamerwon., liefst ben.
huis. Hogere huur geen bezw. Br.
naar W. Wijsman, Rijnstraat 70.

TE KOOP
NIEUWBOUWHUIS m. blijv. uitz.
o.d. duinen, gesch. v. pens.; dir. te
aanv. Br. nr. 8502 Z.Crt.

BADKUIP, in g. st., compleet met
mengkraan; toilet comb. compleet;
gebr. sanitair; keukenkast etc. Tel.
K 2500-26557.

TE KOOP: HERENRIJWIEL ƒ 35,-
goed onderh. Br. nr. 8503 Z. Crt.

VERLOREN op de boulevard of op
het strand GOUDEN DAMESHOR-
LOGE m. leien bandje. Teg. bel.
terug te bez. bur. Zandv. Coruant.

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen. Tot
1.30 uur geopend. Zee-
straat 62, tel. 2263.

Rijks gedipl.

schoonheidsspecialiste
(manicure)
Behandeling volgens afspr.
Indien gewenst ook aan
huis. Telefoon 3658.

UITSLAG VERLOTING

Kinderkoor „De Jonge Stem"
Herenhorloge 549, dameshorloge
829, smyrnakleedje 379, vulpen 859,
verder troostprijzen: 821, 786, 150,
459, 548, 875, 263. Prijzen af te ha-
len Oosterparkstraat 9. Na drie
maanden vervallen deze.

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Za. 8 en zo. 9 nov., 8.15 uur
Ned. Comedie

De naakten kleden
Maandag 10 nov., 8 uur

Toneelgroep „Theater"

Orpheus daalt af '

Pr. ƒ1,25 t/m ƒ5,- (a.i.) Coup
geld. Plaatsbespr. op speeld.
en 2 d. erv. v.10-3 u. Na 12
uur tel.

Centrifuges
Tob niet langer met de
natte was!
BICO ƒ 198,-
AEG ƒ 257,-
KÓHLBR . . . . ƒ 225,-
WASMACHINES enz.

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

Ruime keuze in
GOUD EN JUWELEN

Briljanten ring 15 stenen ƒ 995,00
Briljanten ring l steen. . ƒ 210,00
Diam. ring, oude zetting ƒ 195,00
Briljanten speld ƒ 695.00
Diamanten speld ƒ 325.00
Briljanten armband ƒ 695,00
Briljanten oorbellen ƒ 295,00
Diamanten oorbellen,

oude zetting ƒ 450,00
Gouden dames- en Jierenringen

Gouden armband v.a 69,50
Gouden slavenarmbanden v.a. 89,50
Gouden broches v.a 19,50

Grote sortering zilver o.a.
Zilv. theeservies 3 delig ... 395,00
Zilv. theeservies, 5 delig ... 725,00
Zilv. kandelaars, 2 stuks... 149,50
Zilveren couverts, groot

3 stuks 42,50
Zilveren couverts, klein,

3 stuks 29,50
Prachtige broodmanden, bonbon-

bakjes, vaasjes, roomstelletjes,
koektrommels met blad, enz. enz.

Kristallen vaasjes met zilveren
voet vanaf 17.50

Kristallen glaasjes met zilveren
voet vanaf 17,50

H. W. DAMES
Kruisstraat 19 b.d. Ridderstraat
Haarlem, telefoon 16910

Zandvoortse Schaakclub
De uitslagen van de 8e ronde in de
bekercompetitie zijn als volgt:

v.d. Brom-Lindeman 0-1
Janssen-Hogewind 1-0
Verhaert-Bais 0-1
Van Duijn-Kop 0-1
Slijkerman-Merkelbach 0-1
Eldering-Van Keule 1-0
Hogen Esch jr.-Mühlenbruch 1-0
W. de Jong-Kramer 0-1
Wessel-Hogen Esch 1-0
Hagoort-Weber 0-1
Mühlenbruch jr.-Citroen 0-1

K.J.C. „De Kroon"
De uitslag van de ontmoeting tus-
sen de leden van K,J.C..De Kroon
luidt als volgt: G. de Leeuw 29747;
2. C. A. de Muinck 28734; 3. J. Keur
28004; 4. G. A. Koper 27771. Kam-
pioen van de maand oktober werd
G. de Leeuw met 21231 punten.

K.J.C. „Zandvoortmeeuwen"
K.J.C. Zandvoortmeeuwen sloot de
competitie van de maand oktober af
met E. Bos als winnaar met in to-

TE KOOP een vrijstaand huis, ruim pand op eigen grond, dicht bij
zee gelegen, best. uit een benedenhuuis met tuin, verhuurd voor
ƒ 621,40 per jaar en

afzonderlijk bovenhuis, leeg te aanvaarden
per l dec. a.s., best. uit vijf kamers met keuken.
Inl. mak. J. Bogaard jr., Begentesseweg 7, tel. 2210.

Slagerij Burger vraagt
WINKELMEISJE
soll. na 20 uur Fr. Zwaanstraat 64, telefoon 2643.

taal 31756 punten. 2e prijs A, J. H.
Spolders met 30769 punten en de 3e
prijs Th. Schuilen met 30550 pun-
ten. De marsenprijs is gewonnen
door W. J. Viser met 15 marssen.
A.s. donderdag is er een leden- en
bestuursvergadering.

Daar, kunt u heen
Monopole

Van dinsdag 4 november t/m
woensdag ^5 november, 8 uur: film
De kleine hut
Donderdag 6 november, 8 uur: film
De man die teveel wist.

Hotel Bouwes
Gedurende het weekend: Cor Halle-

sextet.
Zondags .matinee.

*
Stadsschouwburg, Haarlem

Donderdag 6 november, 8 uur: Rott.
Toneel met De Misantroop.
Zaterdag 8 en sondag 9 november,
8.15 uur: Ned. Comedie met De
naakten kleden.
Maandag 10 november, 8 uur: To-
neelgroep Theater met Orpheus
daalt af.

K.J.C. „Noord"
Kampioen van de maand oktober
van K.J.C. Noord werd de heer J.
Molenaar met 25231 punten; 2. R.
Driehuizen 24652 punten; 3. H. Paap
24376 punten. Mevrouw Hoogen-
dijk-van Duivenboden ontving de
marsenprijs. Zij maakte een score
van 15 marsen.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer. Kiosk Raadhuisplein.
2345 Gemeente Secretarie
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht' Vf.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaari -366
Renault service-dealer

3846 Hoboplex, Stationsplein 13-15,
Hout, board, triplex

,s V

l <is

In de aangegeven woningen
mag de huisvrouw

gratis De Gruyter's koffie schenken,
Als zij zich bekend maakt aan De Gruyter,
Postbus 276, 's-Hertogenbosch, krijgt zij

gratis een kilo Goudmérkkoffie.

' f* j '•*"'

Wijs ze maar aan...
het zijn tien tegeii één
De Gruyter's koffieklanten

Dat is ook geen wonder De Gruyter heeft
altijd krakend verse koffie van de allerbeste
kwaliteit. Want al ziet U het ook direct, als
U proeft weet U zeker, in De Gruyter's
koffie is van meet af aan alles bewaard
gebleven voor een fijn kopje koffie.
En de 10°/o korting maakt De Gruyter's
koffie extra voordelig.

tot en met 11 nov 1958

ELK DERDE STUK
Romeo, Bloemenzeep of

GOUDSTREEPZEEP GRATIS

VOORDEEL

f2 blikjes soepgroenten voor 42 cent

X elk 2e pakje
„Zonder koken pudding"

oor halve prijs

VOORDEEL

Een-van-DevGruyters.winkels te Maastricht

DE KOFFIE- EN THEEZAAK
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Redactie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

VOORT
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Vroeden vergaderden 60 minuten
[in een gespannen sfeer

De raadsvergadering van dinsdag j.l. stond in zekere zin in het teken
van de gebeurtenissen na de vorige vergadering (7 oktober) waarover
de heer L. Breure schriftelijke vragen gesteld heeft aan het college
van b. en. w.
Onmiddellijk nadat de voorzitter, burgemeester H. M. van Fenema, de
zitting had geopend, deelde hij de Raad mede dat het schrijven van de
heer Breure een punt van ernstig beraad van het College zal uitmaken.
Donderdag 6 november zullen b. en w. in vergadering bijeenkomen.
Het College zal — nadat de heer Breure zijn schriftelijke vragen even-
eens aan de pers heeft doen toekomen — verdere publiciteit niet schu-
wen. En mocht het antwoord van het College de heer Breure niet be-
vredigen, dan staat hem te allen tijde het recht van interpellatie open.

De heer BREURE nam voorlopig met dit antwoord genoegen.

Ingekomen stukken
1. Schrijven van de heer J. v. Gel-

der, alhier, waarin medewerking
wordt gevraagd een kwestie, ge-
rezen m.b.t. de bouw van een ga-
rage bij het perceel Marisstraat
22, tot oplossing te brengen.
In handen gesteld van b. en w.
ter afdoening.

2 Mededeling van Gedeputeerde
' Staten, betreffende de ontvangst
van de tweede verordening tot
wijziging van de verordening, re-
gelende de samenstelling enz.
van de commissies van bijstand.
Voor kennisgeving aangenomen.

3. Verzoek van de heer H. E. Dees
om ontslag als onderwijzer aan
de Karel Doormanschool, wegens
benoeming elders.
Voorzitter voegde hieraan toe:
, .Eervol ontslag''

4. Voorstel tot 't verlenen van eer-
vol ontslag — op verzoek — aan
K. Zwemmer, helmplanter bij de
dienst van publieke W3rken. •
Akkoord. _

5. Mededeling van Ged. Staten, in-
zake de door hen gesloten ge-
meenterekening over 1952 enz.
Voor kennisgeving aangenomen.

Achtereenvolgens werden zonder
hoofdelijke stemming goedgekeurd
de volgende voorstellen.
Verhoging van het voorschot, ver-
leend aan de woningbouwvereniging
„Eendracht maakt macht" t.b.v. de
stichting van een complex wonin-
gen van 140 stuks nabij de v. Len-
nepweg (Thans gereed gekomen).

*
Het verlenen van een garantie op

Snelle afwikkeling
Burgemeester mr. H. M. van Fe-

nema heeft een extra raadsvergade-
ring uitgeschreven welke zal wor-
den gehouden op dinsdag 18 nov.
a.s. des avonds om 8 uur. In deze
vergadering zullen de schriftelijke
vragen van de heer L. J. Breure
— Zandvoortse Courant 4 nov. j.l. —
aan de orde worden gesteld.

Met het bijeenroepen van de raad
door de voorzitter is voldaan aan
de wens van de heer C. Slegers een
aparte openbare bijeenkomst te be-
leggen om de vragen van de heer
Breure te behandelen. Zoals de le-
zer bekend is hebben deze vragen
betrekking op „ernstige onregel-
matigheden", waarbij zou zijn ge-
tracht de geheimhouding na de
stemming over personen te door-
breken.

*
Het is zonder meer verheugend

dat er spoed achter deze netelige
kwestie, waarmee raad en publiek
in het begin van deze week zijn ge-
confronteerd, wordt gezet.

Met een snelle afwikkeling zijn
niet alleen de vroeden maar ook de
inwoners van Zandvoort gebaat. In
ons nummer van j.l. dinsdag heb-
ben wij de noodzaak bepleit de ge-
stelde vragen in het openbaar ie
beantwoorden. De oncontroleerbare
geruchten die thans in de gemeente
de ronde doen maken dit pleidooi
nog' klemmender.

Wanneer het de raadsleden ernst
is deze zaak uit de kwalijk riekende
doeken te doen zullen zij de open-
baarheid niet moeten schuwen.
Mocht men er echter toe' besluiten
de kwestie alsnog achter gesloten
deuren te gaan behandelen zal het
"moeilijk worden het gekneusde ver-
"trouwen te herstellen.

Ook het publiek dat met deze
zaak in aanraking is gebracht heeft
er recht op de ware toedracht rond
deze affaire te vernemen teneinde
zich een eigen mening te kunnen
.vormen over de gebeurtenissen. Dit
'moet niet geschieden door middel
van een communiqué in ambtelijke
stijl maar in het openbaar.

de betaling van rente en aflossing
door een aantal deelnemers aan de
n.v. Bouwfonds Nederlandse ge-
meenten.

*
Subsidie van ƒ 140 per onderzoek
t.b.v. de Ned. Stichting voor het
dove en slechthorende kind te Am-
sterdam. (Zie ons blad van dins-
dag J.I.).

*
Het in principe medewerking ver-
lenen aan een verzoek van de Ver-
eniging tot Stichting en instand-
houding van chr. scholen tot de
aanschaffing van 15 leerlingensets
t.b.v. Ie en 2e leerjaar wegens toe-
name van het aantal leerlingen en
uitbreiding van het betegelde ge-
deelte van de speelplaats.

De aankoop van materiaal, de
aanschaffing van een projectieappa-
raat en het regenvrij_ maken van de
rijwielbergplaats.

(Deze verzoeken betrof f en "de Ju-
lianaschool).

T.z.t. zal het college de grootte
van de beschikbaar
dragen vaststellen.

te stellen be-

Verhoging huurprijs van de perce-
len Kruisweg 13 en 15 (Oude huur
bedroeg ƒ 11,90 per perceel). Wordt
thans voorgesteld de prijs te bepa-
len op resp. ƒ 17,55 en ƒ 26,05 per
week. Raad ging akkoord met het
voorstel van b. en w. om de Ge-
meentelijke instelling voor Maatsch.
Hulpbetoon het verhoogde bedrag
te laten suppleren.

*
De aankoop van een perceeltje
grond, gelegen voor het perceel van
de heer E. B. Brossois, Gr. Krocht
alhier, onder bepaalde voorwaarden
gesteld door de heer Brossois, waar-
mede de Raad akkoord ging.

Inwilliging van het verzoek van de
plaatselijke middenstandsverenigin-
gen tot openstelling van de winkels
tot 10 uur des avonds in de periode
26 november t.m. Jf december e.k.
Met uitzondering van de zondag 30
november.

De heer Slegers bracht dank aan
het college voor de bereidwilligheid
om dit verzoek zo spoedig in de
Raad te brengen.

10 jaar reserve-politie
J.l. donderdag vond een officieel di-
ner plaats, aangeboden aan het
korps Reserve gemeentepolitie ter
gelegenheid van het tienjarig be-
staan. A.s. zaterdagmiddag wordt
in het raadhuis een receptie gehou-
den. In de avonduren gaan de re-
servepolitiemannen met hun fami-
lieleden en genodigden kijken naar
de uitvoering van een feestpro-
gramma in restaurant Zomerlust.

, l •

Vragen van de heer Breure
Burgemeester zegt Raad voldoende gelegenheid

tot uitvoerige behandeling toe

In de rondvraag sneed de heer C.
SLEGERS de vragen aan van de
heer Breure, die hij gericht had aan
het College van B. en W. in zake
de door hem gesignaleerde onregel-
matigheden na de raadsvergadering
van 7 oktober j.l. Spr. kenschetste
deze aangelegenheid als buitenge-
woon ernstig en triest.

Hij pleitte voor een uitvoerige be-
handeling van de zaak, omdat deze
de gehele Raad aangaat. Wellicht
zal het nodig blijken een aparte
raadsvergadering hiervoor te hou-
den. Want, zo zei spr. — wanneer
deze kwestie ev. in de volgende ver-
gadering wordt behandeld, (en dit
is de „begrotingsvergadering") zal
er misschien niet voldoende tijd aan
worden besteed. Spr. gaf als zijn
mening te kennen dat „Zandvoort
het klaarblijkelijk nogal getroffen
had met de wethouders, maar deze
zaak geeft stof tot de gedachte dat
er iets niet klopt met de verhoudin-
gen. De behandeling van de vragen
van de heer BREURE kon — aldus
meende spr. — niet in dezelfde ver-
gadering plaatsvinden, omdat de be-
handeling van de begroting, waarin
deze verdedigd moet worden door
het College, in 'n onjuiste sfeer zou
geschieden.

De hr GOSEN maakte met enige
ontstemming gewag van het feit dat
de hr Breure zijn vragen ook en
nog wel eerder aan de pers heeft
verstrekt. In de Te'egraaf is er zelf s
al uit gedistelleerd dat er .geknoeid'
zou zijn in de Zandvoortse Raad.
Spr. vond dat men beter de vuile
was binnenskamers kon houden en
verzocht de behandeling van de
zaak in een besloten raadszitting te
doen plaatsvinden.

De heer BREURE vroeg het Col-
lege of dit niet de mening was toe-
gedaan, zo de „geruchten" waar-
over hij gesproken heeft, waar zijn,
dat behandeling in openbaarheid
verre te verkiezen is boven een be-
sloten zitting.

Spr. was het volkomen eens met
de zienswijze van de heer Slegers.

Weth. TATES protesteerde te-
gen de uitlatingen van de heer Sle-
gers, die volgens hem de beide wét-
houders in een ongunstig daglicht
zouden hebben gesteld.

VOORZITTER antwoordde dat
het verzoek van de hr. Slegers om
een aparte raadsvergadering in
overw.eging zal worden genomen.
Overigens was spr. het niet' eens
met de zienswijze dat deze' aange-
legenheid in een besloten zitting zou
worden behandeld. De openbaarheid
.moet niet worden geschuwd, zo zei

hij, nu het vertrouwen in de ge-
meentelijke overheid geschokt
schijnt te zijn of althans in het ge-
ding is gekomen. Bovendien publi-
citeit en openbaarheid kunnen niet
meer teniet gedaan worden, nu de
heer Breure zijn vragen ook aan de
pers heeft verstrekt.

Fietsen langs de kust
De provincie Zuidholland is begon-
nen met de aanleg van het zo lang
verbeide, tot dusverre ontbrekende
deel van het rijwielpad door de dui-
nen van Zandvoort naar Schevenin-
gen, zo verneemt de ANWB.

Het betreft hier het gedeelte tus-
sen de Zilk en de provmciegrcns.

De ANWB heeft herhaaldelijk
aangedrongen op de aanleg van dit
pad, dat voor de recreatie in het
westen des lands van grote beteke-
nis zal zijn.

De werken zullen begin 1959 ge-
reed zijn. Het gedeelte van de pro-
vinciegrens tot Zandvoort, dat dus
is gelegen op Noordhollands gebied,
is reeds langer gereed, doch kon
nog niet in gebruik genomen, wor-
den door het ontbreken van het
thans aan te leggen gedeelte.

Ongeveer tezelfdertijd zal het pad
van het Langeveld naar het strand
in Noordwijk gereed komen. Deze
paden zullen drie nieter breed zijn
en een asfaltverharding hebben.

De aanleg geschiedt in het kader
van het Provinciaal rijwielpaden-
plan. Ook zijn in voorbereiding de
aanleg van een gedeelte van het
centrale rijwielpad door de Krimpe-
nerwaard, nabij De Loet, en een ge-
deelte van het rijwielpad langs de
duinzoom van Voorne in de gemeen-
te Rockanje. De provincie streef!
er naar ook deze gedeelten vóór het
zomerseizoen 1959 gereed te heb-
ben.

Burgerlijke stand
31 oktober-6 november 1958

Geboren: Rosalie Cornelia, d.v. A.
Paap en M. J. Frie; Paulina, d.v.
C. van der Klauw en G. Paap; Syl-
phia, d.v. W. J. Visser en M. Zwem-
mer; Sandra Theresa Emilie, d.v.
H. R. Dieduksman en J. de Ia;rf3om-
bé. "T,:

Ondertrouwd. Harmen Dikke-
boom en Klazina Koper; Johannes
Maria Heemskerk en Cornelia, The-
resia Maria Warmerdam.

Getrouwd: Alexander Wilhelm
Lindeman en Helena Simonsz; Rein-
der van der Werff en Grada Caro-
lina van Norde.

Geboren buiten ..de gemeente:
Wichard George"Slootheer. > <

Overleden buiten " de .. gemeente:
Wilhelmus Hendrikus Esteje.

Watergetijden
H.W. L.W. H.W. L.W. strand

nov. berijdbaar
9 1.21 9.30 13.44 21.30 5.30-11.30

10 2.07 10.— 14.29 22.30 6.00-12,30
11 2.56 11.— 15.18 23.30 'f.T;00^13,30
12 3.44 11.30 16.03 24.- '7.-30-14.—
13 4.31 -.- 16.47 12.30 8.30-14.30
14 5.17 1.— 17.34 13.30 9.30-15.30
35 6.03 1.30 18.21 14.— 10.00-16.—

W>at tiafi . . .
........ was liet malle „ge&prek"

over de gemeentelijke verloskun-
dige, waar enkele leden nor/al
breeduit de tijd voor namen. Maar
de heer Slegers moest vragen of de
Raad misschien nog een mening
had over de werkclassificatie en de
prestatiebeloning .......

Inderdaad icordt veel met een
grapje afgedaan, zoals mem: Mol-
v. Bellen zei. Misschien is dit op-
zichzelf helemaal zo erg niet, maar
als het er om gaat een oordeel te
vormen en uit te spreken ovet een
kwestie, waar menselijke verhou-
dingen en de betekenis van de ar-
beid voor de mens in het geding
komen, zegt de Raad: Geen mening!

W.

Maandsalaris ambtenaren
Het Zandvoortse Gemeentebestuur
overweegt met ingang van l janu-
ari a.s. de ambtenaren die een week-
loon ontvangen in het vervolg een
maandsalaris uit te betalen.

Aan de ambtenarenorganisatie is
verzocht hierover voor l december
a.s. advies uit te brengen.

Voor Raad van State
Voor de Raad van State, afdeling
geschillen, komt op woensdag 10
dec. a.s. in behandeling het beroep-
schrift van G. J. Sterrenburg c.s.
uit Zandvoort. Dit beroepschrift in-
gediend tegen het besluit van de
Zandvoortse gemeenteraad om in
Zandvoort-Noord een Christelijke
l.o. school te stichten werd enige
maanden geleden door het college
van Ged. Staten afgewezen.

Leden bijeenkomst^P./v. d. A.
De plaatselijke afdeling van de
Partij van de Arbeid houdt heden-
avond de jaarvergadering in „Ons
Gebouw". De agenda vermeldt on-
derwerpen van huishoudelijke aard
en een bespreking over een concept-
beginselprogram.

Zandvoortse Korfbalclub
Voor het komende weekeinde staan
de volgende ontmoetingen op het
programma:

Oosthoek 4-Zandvoort 2 in het
Noordersportpark te Haarlem, aan-
vang 2.15 uur;

Zandvoort b-Oosterk\vartier d,
aanvang 2.45 uur.

De overige twaalftallen zijn vrij.

K.J.C. „De Kroon"
G. de Leeuw 34439 p.; C. A. de
Muinck33601p.; J. .H. Keur 33339 p.
Kronenberg 42362 p.

Vroedvrouw is geen standbeeld
Merkwaardige discussies bij de

wijziging salaris- en loonverordening 1955

De heer HOSE meende, nu de ge-
meentelijke vroedvrouw niet zoveel
bevallingen krijgt te verzorgen door
de toenemende sociale verbeterin-
gen, zij beter geval voor geval kon
betaald worden. Hij zag althans
geen aanleiding haar in de loonver-
ordening (met een vaste vergoeding
dus) te handhaven.

De heer SLEGERS zag zeer veel
bezwaren in de invoering van de
nieuwe loonmethodiek, de z.g. werk-
classificatie of prestatiebeloning
Ten eerste voorzag hij een enorme
administratieve rompslomp, en ten
tweede achtte hij het van overwe-
gend nadeel voor de werknemers en,
de arbeidsprestatie, wanneer deze
methode wordt ingevoerd. Zij zal
ongetwijfeld de rivaliteit der werk-
nemers in de hand werken, aldus
spr. Bovendien is het uitermate
moeilijk voor een beoordeelaar een
geheel zuiver beeld van iemands
werkprestatie te verkrijgen.

VOORZITTER antwoordde hierop
dat de gemeenten in feite door de
minister in een dwangpositie zijn
gebracht, doordat hij de 3 % ,over-
gangstoelage" afhankelijk stelt van
de invoering van het nieuwe sys-
teem.

Mevr. MOL-v.BELLEN — reage-
rend op de woorden van de heer
Hose — sprak de wens uit dat de
jaarlijkse toelage voor de gemeen-
te verloskundige wel gehandhaafd
zou blijven. Zij ontvangt een stand-
plaatstoelage, zodat vergoeding, zo-
als de heer Hose voorstelt, krach-
tens de verordening niet eens moge-

ilijk is. "
Weth.' TATES meende dat men

de z.g. werkclassificatie wel moest
invoeren, omdat men anders de wer-
kers der gemeente te kort doet.

Wat de vroedvrouw betreft, zeide
hij dat haar werk min of meer over-
lapt is door de sociale voorzienin-
gen van de laatste tijd. Ofschoon
zij haar werk voortreffelijk ver-
richt, s moet toch overwogen worden
of haar functie gehandhaafd kan
blijven, wanneer zou blijken dat zij
niet veel werk meer zou hebben.

Weth. KERKMAN achtte de sug-
gestie, die de heer Hose had gege-
ven, niet op z'n plaats, omdat een
gemeentelijke verloskundige hier
wel nodig is. De toelage van de ge-
meente is inderdaad
plaatstoelage, dus een

een stand-
toelage om

haar „aanwezig zijn". Het zou voor
de gemeente en voor hen, die van
haar diensten gebruik maken, fu-
nest kunnen zijn indien haar func-
tie zou worden opgeheven.

Weth. TATES merkte nog op dat
er — in overleg met de directeur
van Soc. Zaken — misschien na te
gaan was in hoeverre deze functie
nog nodig is. Hij zou het voorstel
— althans dit deel er van — nog
even willen aanhouden.

De heer KONING meende dat een
salarisverhoging niet gegeven kon
worden, als de werkzaamheden van
de gemeentelijke vroedvrouw min-
der zijn geworden. Hij wilde haar
natuurlijk niet op straat zetten,
maar zij zou eventueel door bemid-
deling van de gemeente aan een an-
dere baan kunnen worden geholpen.

Mevr. MOL-v. BELLEN tekende
protest aan tegen — zoals zij dit
noemde — de poging om de functie
van gemeente-vroedvrouw op te
heffen.

De hr HOSE, die zijn' zienswijze
wilde toelichten, vroeg nog of men
dan eens precies wilde nagaan hoe-
veel bevallingen de gemeentelijke

verloskundige de laatste tijd had
behandeld. ;

De heer 'BREURE zeide dat het
natuurlijk onmogelijk een nadeel
voor de gemeente kon opleveren als
deze functie opgeheven zou worden
om redenen van „weinig te doen te
hebben". „Tenslotte is de vroed-
vrouw geen standbeeld!" aldus spr.

VOORZITTER meikte glimlach-
end op: „Weten de dames en de he-
ren dat we op 't ogenblik praten
over . .. ƒ 16S,— per jaar"!"

Mevr. MOL-v. BELLEN ontstak
hierover in zichtbare woede en zei
dat ze het geen stijl vond op een
dergelijke manier over de gemeen-
te verloskundige te praten. „Het
wordt tegenwoordig meer en meer
de gewoonte hier om met alles maar
grapjes te maken," besloot ze.

„Ik ben voor de vooruitgang!" zei
de heer GOSEN, „de trekschuit en
de paardetram zijn weg, de functie
van vroedvrouw moet dan ook maar
verdwijnen!"

De heer BREURE zei nog dat hij
niet de bedoeling had gehad deni-
grerend over de gemeentelijke
vroedvrouw te spieken. Zij heeft er
toch ook voor gezorgd, geduiende
de 25 jaar die zij hier werkzaam
was, dat het inwonertal van 7000
gestegen is tot 14000!

VOORZITTER zeide dat het niet
mogelijk was dit deel van de ver-
ordening uit het gehele voorstel te
lichten. Dit betreft een salarisher-
ziening over de gehele lijn. Wél
zouden B. en W. de toezegging kun-
nen doen de kwestie van de hoeveel-
heid der werkzaamheden van de ge-
meentelijke verloskundige nader te
bezien.

De heer SLEGERS vroeg nog of
de Raad geen behoefte had zich uit
te spreken over de invoering van de
werkclassificatie.

De Raad had die behoefte kenne-
lijk niet
De salaris- en loonherziening werd
tenslotte zonder hoofdelijke stem-
ming aangenomen.



Hier staat uw brief
Geachte redactie,
Met leedwezen nam ik kennis van
de mededelingen over alles, wat
zich rondom de benoeming van het
nieuwe hoofd van de Karel Door-
manschool afspeelde. Zowel monde-
ling als schriftelijk werd ik over
deze aangelegenheid benaderd..

De moeilijkheid, welke het onder-
wijs de laatste jaren in Zandvoort
ondervond niet onderschattende,
doordrongen van de zeer speciale
moeilijkheden welke de schoolge-
meenschap van de Karel Doorman-
school kende en nog kent, achtte
ik het niet in het belang van de
school, welke ik vijf-en-een-half
jaar mocht dienen, op deze moei-
hjkheden in het openbaar in te
gaan.
Nog steeds meen ik — voorshands
- - deze gedragslijn te moeten vol-
gen. Een mij heden toegezonden —
anoniem — pamflet, dringt mij ech-
ter tot dit schrijven.

In bedoeld geschrift werd o.m.
de stelling geponeerd, dat „het de
nieuw benoemde kracht duidelijk
(zal) zijn, dat deze benoeming er
een is, waarover het laatste woord
nog niet zal zijn gevallen".

Niet alleen is deze stelling uiter-
mate afkeurenswaardig ten aanzien
van het nieuw benoemde hoofd, die
zich in geen enkel opzicht ten deze
iets te verwijten heeft, zij is in we-
zen een onwaarheid. De benoeming
van de heer Kuys is een feit. De
benoeming is volkomen in overeen-
stemming met de wettelijke bepa-
lingen geschied. Of men, deze be-
noeming al of niet betreurt, doet
verder niet ter zake.

Met een dergelijk geschrijf wor-
den niet alleen de belangen van de

Karel Doormanschool geschaad,
doch zeker niet minder de toekom-
stige belangen van de heer Dees jr.

Wie werkelijk de belangen van de
Karel Doormanschool een warm
hart toedraagt, weet, dat thans
slechts één ding van node is: De ge-
lederen te sluiten en in samenwer-
king met het nieuwe hoofd en het
personeel te arbeiden in het belang
van de kinderen.

A. MABELIS Jr.
Oud-hoofd van de
Doormanschool.

*

Karel

Ook de redactie van de Zandvoortse
Courant ontving het door bovenge-
noemde insender aangehaalde ano-
nieme pamflet. Dit schrijven komt
dan alleen in aanmerking voor op-
name in dit blad wanneer de onbe-
Jcende schrijver zich aan de redactie
en de lezer van de krant bekend wil
maken. Red.

Rondvraag
1. De heer KONING vestigde de

aandacht op de z.i. gevaarlijke
situatie bij het postkantoor,
waar op het smalle trottoir fiet-
sen worden neergezet. Dit nood-
zaakt de voetgangers geregeld
van de rijbaan gebruik te maken.
Kunnen rijwielen niet beter ge-
stald worden tegen de blinde
muur om de hoek?

2. Vervolgens brak spreker een
lans voor het publiek op de tri-

bune, dat bij iedere raadsver-
gadering verstoken blijft van
koffie! In Delft, zei spreker,
krijgen de bezoekers van de
raadsvergaderingen wel koffie.

VOORZITTER antwoordde op de
eerste vraag dat hij deze kwestie
gaarne eens wilde onderzoeken op
zijn verkeerstechnische aspecten.

Wat de koffie betreft zei spreker
dat het College hier gunstig tegen-
over staat.

De heer GOSEN vestigde de aan-
dacht op de slechte toestand van
het voetpad langs de Zandvoortse-
laan, tussen de Kennemerweg en
Bentveld. Kan dit betegeld worden?

VOORZITTER zei dat dit even
een moeilijkheid was, omdat de
verbetering van dit voetpad uiter-
aard samenhangt met de verbre-
ding" van de Zandvoortselaan. Bin-
nenkort komt dit object aan de
orde.

De heer PETROVITCH, die ken-
nelijk geïnspireerd was door de
vraag van zijn fractiegenoot over
de koffie (!), vond dat de stoelen
van de publieke tribune nogal on-
gemakelijk waren. Hij zou gaarne
zien dat hiervoor in de plaats wat
comfortabeler meubilair kwam. '

VOORZITTER antwoordde dat
deze stoelen inderdaad onbruikbaar
zijn. Maar er is hoop voor de be-
zetting van de publieke tribune,
want er is reeds een nota van de
secretaris over deze zaak in be-
handeling!

Oo k Spi erp ij n
t en pneumatische pijnen

wrqft U weg met

muloenen dames
zeggen: Voor de b a n d e n niets
beter d a n H A M E A - G E L E I .

„Zandvoortmeeuwen"
Prgramma zaterdag 8 november:

'AGT-Zandv.m. 15 u.
152 Kinheim 3-Zv.m. 2 14.30 u.
157 Zv.m. 3-Energie 2 14.30 u.
170 Z.v.m. adsp. a-EDO a 15 u.
189 Zv.m. adsp, b-RCH d 15 u.
200 RCH adsp. e-Zv.m. c 15 u.
221 Zv.m. adsp. e-THB a uitgest.
210 EDO adsp, e-Zvama d 15 u.
242 Ken.l. adsp. d-Zv.m. f 15 u.
256 Zv.m. adsp. g-EDO h 15 u.
264 WH adsp. d-Zv.m. h 14.15 u.
Programma zondag 9 november:

Kennemers-Zandv.m. 14.30 u.
Zv.m. 2-WB 2 14.30 u.

17 DCO 2-Zv.m. 3 9.45 u.
34 Concordia 2-Zv.m. 4 12 u.
65 Zv.m. 6-EHS 5 10 u.
81 Zv.m. 7-HBC 7 12 u.

111 Schoten jun. b-Zv.m. a 12 u.
133 WH jun. b-Zv.m. c 12 u.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslag l november:

TZB adsp. a-HBC c , 1-1
Uitslagen 2 november:

Bloemendaal 4-TZB 2 5-2
TZB 3-TYBB 6 4-5
Van Nispen 3-TZB 4 6-4
TZB jun. b-BSM b 15-0

Programma zaterdag 8 november:
217 TZB adsp. a-Alliance c 14 u.
237 TZB adsp. a-v. Nispen b 15 u.
Programma zondag 9 november:
33 TZB 1-Ripperda 3 14 u.
46 RCH 8-TZB 2 14 u.
75 TZB 3-Spaarnevogels 3 12 u.
91 TZB 4-Bl'daal 8 12 u.

131 DIOS jun. a-TZB a 12 u.
140 Renova jun. c-TZB b 14 u.
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Geboren:
WICHARD GEORGE

W. Slootheer
M. 0. Slootheer-Halderman

Zandvoort, 30 oktober 19*58
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Zandvoort, november 1958
Hobbemastraat 5
ledere middag gelegenheid tot
feliciteren.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Spreekuur burgemeester
De burgemeester der gemeente
Zandvoort zal op woensdag 12 nb-
vember 1958 geen spreekuur houden

••»
Inenting tegen difterie, kinkhoest

en^ tetanus
Op dinsdag 11 november a.s. na-
middags om 3.15 uur (precies)
wordt in het consultatiebureau in de
Poststraat van gemeentewege, ge-
legenheid gegeven tot kosteloze in-
enting tegen difterie, kinkhoest en
tetanus van zuigelingen en (nog)
niet schoolgaande kinderen.
Wat de laatste categorie betreft
wordt opgemerkt, dat wanneer twee
jaren na de vorige — volledige —
inenting zijn verstreken, van me-
dische zijde herinenting aanbevolen
wordt.
De kinderen, die de vorige maand
ô'i eerste injectie (in enkele geval-
len de tweede) hebben , ontvangen
worden nu verwacht voor de twee-
de behandeling (eventueel derde).
Men gelieve de inentingskaarten —
voor zover aanwezig — wederom
mede te nemen.

Bevolkingsonderzoek
Teneinde te voorkomen,, dat de

administratie onnodig wordt belast,
wordt iedereen, die nog aan het on-
derzoek moet deelnemen verzocht
zoveel mogelijk op het op de op-
roepingskaart vermelde tijdstip bij
de schermbeeldauto te verschijnen.

Bij verhindering wordt dringend
verzocht de oproepkaart per omme-
gaande terug; te bezorgen bij de
daarvioor aangewezen - administra-
teur in het gebouwtje van Touring
Zandvoort, Raadhuisplein.

-CSSD-

Gymnastiekvereniging O.S.S.
De turnkampioenschappen van de
Kennemer Turnkring vinden plaats
op 22 november a.s. voor junioren
en 29 november a.s. voor dames en
heren om 7.30 uur in de turnhal in
Haarlem-Noord.

De finale van de Ned. turnkam-
pioenschappen, zowel voor de jeugd
(meisjes), als de ouderen (dames),
wordt op 7 december a.s. gehouden
in het Krelagehuis te Haarlem. De
organisatie is in handen van de
Kennemer Turnkring.

De filmavond voor de leden van
O.S.S. is vastgesteld op 13 decem-
ber a.s. in hotel Keur. Naast kleu-
rendia's over Nieuw Guinea, zullen
enige sportfjlms worden vertoond,
o.m. over de bondsfeesten in Arn-
hem.

K J.C. ..Zandvoort"
Woensdag j.l. speelde KJC Zand-
voort de Ie ronde voor het kam-
pioenschap van de maand novem-
ber. De uitslag is als volgt: 1. G.
Pool; 2. A. Paap; 3. J. Nijs; 4. G.
Meijer.

Daar kunt u heen
Monopole

Vanaf vrijdag 7 november t/m zon-
dag 9 november, 8 uur: film Rose
Bernd.
Vanaf maandag 10 november t/m
woensdag 1% november, 8 uur: film
De ontembare
Donderdag 13 november, 8 uur:
film De Lord, de Lady en de Butler
Zondagmiddag 9 november, 2.30
uur: film Piloot Quax in Afrika.

Bot el Bouwes
Gedurende het weekend: Cor Halle-

sextet.
Zondags matinee.

i Stadsschouwburg, Haarlem
Zaterdag 8 en zondag 9 november,
8.15 uur: Ned. Comedie met De
naakten kleden.
Maandag 10 november, 8 uur: To-
neelgroep Theater met Orpheus
daalt af.

verdwijnt door
PUROL



NIEUWE VOLKSWAGENS
'58. ƒ p-d. + 7 et p. km.
pieters, Haarl.str. 2, tel.3652

WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort

Aang. bij Surinamepl. mod.
zonn. woning 4 krs, keuk.,
douchcel en zolderk.
Gevr. dito of grotere wo-
ning. Br. 8401 Z. Crt.

WONINGRUIL
Dordrecht-Zandvoort

Gevr. in Zandv. woning m.
minst. 6 krs. Huur max.
ƒ 150,- p.m. Aangeb. in
Dordrecht vijfkamer wo-
ning op g. st., bouwj. '39,
huur ƒ 50,50 p,m..Br. ,aan
G. L. v. d. Hum, Soemba-
straat 63, Dordrecht.
Aang. te huur of te -koop
4-KAMER WONING, ben.
huis, urg. verkl. Volledige
inlicht, br. onder no' 8605
Z. Crt. ' U<

PENSION GEZ.
voor heer alleen, beh. de
weekends. Br. 8601 .Z. Crt.
PENSION aang. Perma-
nent, ook REPATRIAN-
TEN ' (MlZ.-regeling).
Kinderen geen bezwaar.
Br. onder no 8606 Z. Crt.

ENGELSE LES
voor elk gewenst doel;
emigr., bijwerk, van scho-
lieren enz. Mevr. B. Pot-
ter, Brederodestraat 32-1.

Rijks gedipl. i

schoonheidsspecialiste
(manicure)
Behandeling volgens afspr.
Indien gewenst ~ ook aan
huis. Telefoon 3658.

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, .Haarlem

WINKELIERS,
Maakt reclame
do or middel van

ZANDVOORTSE
COURANT

*
Maak steeds tijdig uw
advertentie gereed!

' *
Achterweg l
Telefoon %1S5

PIANOLES GEVR. voor
beginneling. -Tel. 3636.

Te koop: vierkante eiken-
houten UITSCHUIFTA-
FEL ƒ 25,-. . !
Lijsterstr. 9, telef. 3897. -j
Te koop pr. KRIELKIP-
PEN ea KONIJNEN.
Piet Leffertsstraat 20.

herfst-
modellen

Brossois
SCHOENHANDEL en
REPARATIE-AFDELING

Te koop aangeb. Et/ECTR.
FORNUIS m. pannen'i.g.s.
ƒ 100. Hulsmanstraat 1.

LUXE SALAMANDER-
KACHEL te koop. Telef.
3802 Zandvoort
Te koop: OPEL REKORD
'57 m. radio en or. kachel,
50.000 km gelopen. Prijs:
ƒ 4250. Kostverlorenstr. 36

Aangeb.: Miele WRINGER
m. bok i .pr. st. ƒ 25,—.
Van Lennepweg 73zwart.
KIPPENNACHTHOK te
koop voor 12 kippen.
Zeer solide ƒ 37,50. Duin-
weg 29, tel. 2921.
Te koop WOONHUIS met
winkelruimte, direct te
aanvaarden.
Ruim WOONHUIS, zeer
gunstig gelegen, • uitslui-
tend aan ingezetene van
Zandvoort. Spoedig te
aanvaarden. Makelaar S.
Attema, Hogeweg 64,
Zandvoort, tel. 2715.
FORD VEDETTE te koop
v.e.a.b. Burg. Engelberts-
straat l, tel.'3284.
Gevr. WERKSTER, twee
ocht. p.w. Hamburg, Grote
Krocht 19,,tel. 2510.
Gevr. WER.KSTER.. t Aanm.
na 8 u. Mevr. Reuijl', Frans
Zwaanstraat' 2.
Mevr. Wessel, De - Ruyter-
straat 4-1 vraagt een flinke
WERKSTER v. 2'a 3 x per
week. Tel. 3098.
NET MEISJE b.z.a. voor
halve dg. in.huish.,Br. nr.
8602 Z. Crt.

B.z.a. WERKSTER ƒ 1,50
p.u. Br. 8604 Z. Crt.

THUISWERK gevraagd,
onversch. wat. , Br. ,8602
bur., Zandv. Crt.

BIJVERDIENSTEN! Ook
voor U! U ontvangt p.o.,
antwoord. Postbus 3031,
Voorburg.
Mooie SIAMESE KATER,
afk. uit Zandv. gevonden
in Amsterdam. Nieuwen-
23, Amsterdam,
huizen, W. de Zwijgerlaan

GARAGE te huur. Wilhel-
minaweg 9, tel. 2057.

Mijn beroep?
Tandarts-assistente

Ervaringen?
Een gaaf gebit is gouc^ waard

Wat ik daaraan doe?
Tanden poetsen en....
V & F-brood eten!

V & F-brood is brood
van Vermaal & Franken
d.w.z. brood, dat door

,vakkundig bakken alle
edele voedingsstoffen
van de tarwekorrel

."behouden heeft !

Beter vlees voor minder geld bij

SLAGERIJ OAUS
KERKSTRAAT 14 — TEL. 2102

l pond gekookte worgt 1,30
half pond gekookte .worst 0,69
BIEFSTUK zéér zacfiV/ 1,65 250 gr
Pracht riblappen 2,98
Fijne runderlappen 2,70
Malse rosbeaf '..> 3,35
Carbonaden 2,55
Kalfslappen ".'. 3,35

-'.'SOEPPAKKET met benen ... 0,85
BIJ VLEES:

100 lgr. cervelaatworst
s . 100 f gr. smeerworst samen 0,65,

> 'v 100 gr. ham
-" 100 gr. boerenworst, samen ... 0,85

Echt larnsvlees zonder vet v.a. ƒ 1,60 500 gr •

VOLOP HONDENVOER

GRAM

Belangrijke mededeling
'n SURPRISE IN DE
SCHOEN VOOR GROTE
MENSEN

Een unieke
aanbieding
Elke week, beginnende a.s.
zaterdag tot de dag van Sint
Nicolaas speciale aanbiedin-
gen.

Van 8 november t.m. 15 november:

Deze week bij aankoop van 10 gulden een prachtige
eerste keus nylons of perlons van normale prijs
f 3,90 voor f 1,50
PROFITEER VAN DIT GELEGENHEIDSKOOPJE!

Koopt nu reeds uw Sint Nicolaas-artikëlen. Een volledige collectie
goederen staat te uwer beschikking.

Ziet onze etalages Grote Krocht en Raadhuisplein.
Wij doen straks wederom mee met de bekende St. Nicolaaszegels.
Thans reeds reserveren wij ze bij uw aankoop.

''St. Nic'olaaspapier gratis bij al uw pakjes, ieder kind 'n verrassing

VOOR AL UW INKOPEN, OOK VOOR SINT NICOLAAS

eerst kijken bij M Q O Y
De specialist in nylonkousen, sokken, zakdoeken, shawls,
handschoenen, mutsen, pyama's, vesten, pullovers, enz. enz.
GROOT IN HET KLEINVAK!

TE KOOP een vrijstaand huis, ruim pand op eigen grond, dicht bij
zee gelegen, best. uit een benedenhuis met tuin, verhuur voor
ƒ 621,40 per jaar en
afzonderlijk bovexihuis, leeg te aanvaarden
per l dec. a.s., best. uit vijf kamers met keuken.
Iril. mak. J. Boogaard jr., Regentesseweg r, tel. 3210.

Voor de komende feestdagen

hef
universele
geschenk
Philips supez televisie
groot beeld
53 cm vanaf ƒ 995,—
43 cm vanaf ƒ 795,—

Thans in ieder gezin! U kunt bij ons sparen, terwijl u kijkt en luistert
PHILIPS RADIO met gramofoon of wisselaar, een prachtige combi-
natie!
Leuke kleine toestellen in div. kleuren met aansluiting voor gramofoon
UW OUDE RADIO HEEFT INRUILWAARDE!
Wij demonstreren gaarne bij u aan huis.
Komt u eens kijken en luisteren?
Verkoop van div. merken koelkasten, wasmachines, centrifuges.
SCHARFP mooie wascombinatie.

RADIO TELEVISIE SPECIALIST

Erkend gedipl. Philips service-
dealer voor radio en televisie.

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Gevestigd:
voetkundige

AMANDA BALKE

Diploma: PEDICURE
MAW'Cl/RE
MASSAGE

Levering van steunzolen naar
maat, elastieken kousen enz.
Op verz. behandeling aan huis
Westerparkstr. 25, Zandvoort

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkecr, Kiosk Raadhuisplein.
2345 Gemeente Secretarie
2424 Autobedrijven „Blnko",

Oranjestraat en Stationsplein.
3231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool '„Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (03500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3346 Hoboplex, Stationsplein 13-15,
Hout, board, triplex

MEVROUW CREMER
HELDERZIEND MEDIUM

Consult van 10-5 uur op dindsag 11
en woensdag 12 november

VEILINGGEBOUW
DORPSPLEIN 5, TELEFOON 2164

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Zijlweg BS, Haarlem, tel. 15H1
Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver-
zorging van begrafenissen, cre-
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

Voor al uw
ONDERHOUDSWERK
VERBOUWINGEN en
NIEUWBOUW, naar:

Bouwk. Aannemingsbedrijf
n„ARJO

p.a. P. Bakkenhoven, Piet
Leffertsstraat 19, Zandvoort.

U woont in Zandvoort
•* i

U koopt in Zandvoort
Z.H.V.

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 9 uur:
Doktoren:

H. K. van Es
Kostverlorenstraat 4, tolef. 2058

Zondag 9 november
Dierenarts J. Beijers
Raamsingel 28, Haarlem, tel. 13164

Wijkzuster:
M. E. Niezen
Van Lennepweg 42, telefoon 2382

Apotheek:
8—14 november:
Apotheek Kerkhoven, Zeestraat 71
ledere avond vanaf 6.30 uur
alleen geopend voor recepten en
spoedgevallen.

P R E D I K B E U R T E N
Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 9 november

10.30 uur: ds. R. H. Oldeman. On-
derwerp: „Windkracht 9". Mede-
werking van het kerkkoor.
19 uur: prof. dr. W. C. van Unnik,
te Utrecht. Jeugddienst.

Jeugdkapel om 10.30 uur in het
Jeugdhuis.
10.30 uur: de heer H. Vis.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 9 november

10.30 uur: ds. H. Wethmar, Doops-
gezind pred. te Zaandam.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmawcg
Zondag 9 november

10 uur: ds. A. de Ruiter. Dank-
uur voor gewas en maatsch. ze-
geningen.
17 uur: ds. G. H. Homaus van
Beverwijk.

Het huis in de duinen:
19.30 uur: ds. A. de Ruiter.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Op zon- en feestdagen H.H. Missen

om 7.30-9.00 uur üe Hoogmis en
11.00 uur de laatste H. Mis. In
Huis in de Duinen om 8.30 uur.
's Avonds Lof om 7.00 uur.

In de week H.H. Missen om 7.00
uur en 7.45; 's avonds Lof om
7.30 uur.

Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 11 november

- 3 uur samenkomst in ,Pniël", Zui-
derstraat 3.
Spr. J. W. van Zeijl.

Jehova's getuigen
Woensdagavond 8—9 uur bijbel-

studie Koninginneweg 44 en zon-
dagmiddag 2—3 uur Wachttoren-
studie Hogeweg 7 te Zandvoort.

Humanistisch Verbond
Zondag 9 november, 9.45 u., 298 m,
radiorede door prof. J. J. Fahren-
fort. Onderwerp: Nationalisme en
humanisme.

BAZAR JULIANASCHOÖL
De j.l. maandag en dinsdag gehou-
den bazar heeft ƒ 2507,35 opge-
bracht.
Bij de uitslag van de verloting vie-
len de prijzen achtereenvolgens op
de nrs: 1798, 126, 1048, 333, 1956,
970, 1682, 1229, 1557, 914, 202, 1009,
1180, 428, 1220, 823, 1975, 424, 1360,
384. De prijzen kunnen na de
schooltijden aan het schoolgebouw
worden afgehaald.

De naam van de pop was „Janie".
De fles bevatte 499 zuurtjes.

3$..auw.e.ó
Annex CABARET EXTASE

Zandvoort
Het gehele jaar geopend

Programma maand november
Gedurende de week-ends het

Cor Halle-sextet
met zang van

LUUT BUIJSMAN
Afgewisseld door een

cabaretprogramma
met internationale artisten

*
ZONDAGS MATINEE

met volledig avondprogramma

ROSBIEF en LENDE

,La Viande'
KL. KROCHT I, TELEFOON 2432

RUNDVLEES RECLAME:
RIBLAPPEN 500 gr. 2,40

750 gr. 3,25
l kg 4,-

500 gr. 2,80
750 gr. 3,90
l kg 5-

100 gr. 0,65
500 gr. 2,60

VARKENSVLEES RECLAME
SCHOUDERKARBONADE

- 500 gram ƒ 1,98 l kg 3,50
RIBKARBONADE

500 gram 2.20
HAASKARBONADE

500 gram 2,40
GEKOOKTE WORST

BIEFSTUK
BIEFLAPPEN

l kg 3,80

l kg 4,-
250 gr. 0,85

H O L I D A Y
Auto's zonder chauffeur
Uitsl. model 1957 en 1958 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapitan,
Fords Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10454

Elke fijnproever,
prefereert: ' wijnen en gedistilleerd?, ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

ir KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150



EN TELEVISIE
Grote keuze PHILIPS draagbare radio's -

PHILIPS
ERRES
SCHAUB LORENZ
BLAUPÜNKT

In onze showroom tonen wij

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN J. KEUR

Electro-radio-techniach bureau
BURGEM.
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

U het allernieuwste - Betaling desgewenst in overleg

Slagerij
Burger
de zaak
voor de

fijn-
proevers

jèuRGeRl
! slagerijen |

NATIONAAL en INT6RIWIONAAL. B6KROONO

Vrijdag
en zaterdag

100 gram ham en
100 gr. Saks. samen 73 et

100 gr. cervelaatworst
100 gr. lunchworst samen 65 et

750 gr. fijne riblappen... 3,28
750 gr. pracht lappen ... 2,68

STAARTSTUK
ENTRE COTE ( 750 gram
LENDE ( 3,78
ROSBIEF

Kalfslappen, 500 gr. 2,25
Kalfsfric. 500 gr. 2,75

Heerlijk lamsvlees

MAANDAG en DINSDAG

Half pond razend
malse bief stuk 1,48
250 gram leverworst 0,58

Woensdag en
donderdag
500 gr. gehakt n.o.... 1,10
100 gr. kinnebakHam
100 gr. pork, samen— 49 et

„ Burger's slagerijen
ZANDVOORT, HALTESTRAAT 3, TELEFOON 2994

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

Het Wonder van Zandvoort
DE GOEDKOOPSTE ZAAK

in LUXE- en HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN, SPEELGOEDEREN,
SOLA ARTIKELEN, BALATUM,

BRABANTIA- en TOMADO-
ARTIKELEN

Swaluëstraat 9 — Telefoon

Voor uw kamerverlichting
hebben wij een
pracht sortering

KRONEN
ontvangen!

Henk
Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen. Tot
1.30 uur geopend. Zee-
straat 62, tel. 2263.
HEEFT U IETS OP TE
RUIMEN?? W« kopen alle
soorten meubelen en inboe-
dels. Overal te ontbieden.
P. Waterdrinker, telef. 2164

Erkende

AUTORIJSCHOOL
„ZANDVOORT"
THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

Autorijles

Verhuur van
Opeis Rekord
zonder chauffeur

A.S- ZATERDAG:

5 heerlijke zandgebakjes
gevuld met spijs voor f 0,75
En als speciale aanbieding:

een gevulde cake voor f 1,25
Vraagt onze bezorgers naar deze speciale aan-
biedingen. Zij zullen U graag bedienen!

Fa. H. VAN STAVEREN
Zeestraat 48 - Telefoon 2684

COUPONS
FLANEL

GESTREEPTE FLANEL
4,50 meter voor 5,75 3.45
6,00 meter voor .... 7,95 4.65

COUPONS FLANEL
Leuke dessins

2,50 m voor 3,25
5,00 m voor 6.45

COUPONS PLANEL,
Effen gekleurd

2,50 m voor 2,25
5,00 m voor 4,45

WIT FLANEL,
pracht, kwaliteit 70 cm breed

1,60 1.35

l

l
l

GROTE HOUTSTRAAT
HAARLEM: dGE VEERSTRAAT

HEEMSTEDE:
ZANDVOORT, GROTE

..»..mEN= KENNEMERLAAN 41

DEZE
AANBIEDING

GELDT
t/m

DONDERDAG u

Het in „limmerick-vorm" adverteren
kan d'één wel, d'ander niet zo waarderen.
M d daar als het oog wordt belaagd
gaan ze 'bei, ongevraagd
naar Looman, om niets te riskeren!

Brillenspecialist IiOOrni3.Il
Haltestraat 5 - Telefoon 2174

Erkend
fondsleverancier

Ondergetekende, J. Koper, deelt hierbij mede
dat hij zijn zaak in comestibles, kruideniers-
waren enz. heeft overgedaan aan de heer

J. GIESBERTZ
Hij dankt de clientèle voor het genoten ver-
trouwen en beveelt zijn opvolger .gaarne bij U

J. KOPER.aan.

In aansluiting op bovenstaande delen wij U
mede, dat wij de zaak op deselfde voet willen
voortzetten en door prettige en coulante bc-
diening hopen uw vertrouwen, eveneens waardig
te worden.

J. Giesbertz
Gzote Krocht 20a, telefoon 2113

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

Vanaf VRIJDAG 7 NOVEMBER
t.m. ZONDAG 9 NOVEMBER, 8 uur

Rose Bernd
Maria Schell, Raf Vallone en Kathe Gold.
Regie: Wolfgang Staudte. In Agfacolor.

Een erotische tragedie, naar het beroemde to-
neelstuk van Gerhart Hauptmann. 18 jaar.

Vanaf MAANDAG 10 NOVEMBER
t.m. WOENSDAG 12 NOVEMBER, 8 uur

De ontembare
met Burt Lancaster, Kirk Douglas, Rhon-
da Flemming, Jo van Fleet en John Ire-
land.

Een film in de grote traditie van „Shane". Een
super-Western van zeer bijzondere kwaliteiten.
In technicolor. 14 jaar.

DONDERDAG 13 NOVEMBER, 8 uur

De Lord, de Lady
en de Butler

Kenneth More, Cecil Parker, Diane Ci-
lento.

Een deftige familie strandt op een onbewoond
eiland Gelukkig strandt de butler mee!! De
kostelijke amusementsfilm die maanden achter-
een in Amsterdam werd geprolongeerd.
In technicolor. Toegang alle leeftijden.

ZONDAGMIDDAG 9 NOVEMBER, 2.30 uur
Speciale familie-matinee

Piloot Quax
in Afrika

Heinz Rühmann als stuntvlieger.
Een kostelijke comedie. Toegang alle leeftijden.

HEEFT U HET KOUD?
Dan heeft AD. NOTTEN warm

WOLLEN WINTERONDERGOED
voor U.

Naar NOTTEN voor NYLONS!

DE KAMPIOEN
HALTESTRAAT 57 - TELEFOON 3398

DE VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLEM EN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

helpt U
ALS OVERHEIDSINSTELLING

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die TJ niet

inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-

keliers) aan het Kennemer Fïnancierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

VOOR DE WINTER
brengen wij U een mooie collectie

DEMI'S EN OVERJASSEN
o.a. velours en teddy-mohair van ƒ 79 tot ƒ 139
MONTY-COATS; zware zeeduffel, herenmaten
van ƒ30 tot ƒ42. Kindermaten van ƒ23,50 tot ƒ30
EGYPTISCH KATOENEN REGENJASSEN
in de moderne modellen van. ƒ 39 tot ƒ 76
Blauwe KAT. GABARDINE JASSEN ƒ 49,75
WOLLEN GABARDINE JASSEN ƒ79, ƒ86, ƒ95
ZUIVER WOLLEN PUIiLOVERS, VESTEN en

TRUIEN vanaf ƒ 19,75
Moderne WOLLEN SHAWLS van ƒ3,75 tot ƒ14.
JACKS met geheel gewatteerde of teddyvoering

ƒ 39
HANDSCHOENEN, Nappa, in diverse kleuren

van ƒ 9,90 tot ƒ 22
WOLLEN HANDSCHOENEN EN WANTEN

van ƒ 3,75 tot ƒ 5,90
De speciaalzaak voor herenkleding en herenmode

E. DE BOER
KERKSTRAAT 20 - TELEFOON 3136

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rljnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

WIST ü
dat 20% korting op alle
stoomgoederen perma-

nent wordt gegeven,
indien U" deze brengt
en haalt in ons filiaal.
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEYSER
Telefoon 2653

Laat uw hond door een
erk. trimmer PLUKKEN
of SCHEREN. Spec. aan-
bev. door h.h. dierenartsen.
Ook aan huis te ontbieden.
G, WALMAN, KI. Hout-
straat 34, Haarlem, tele-
foon 02500-14303.

Wegens groot succes her-
halen wij onze reclame:

Wilhelmientjes
van 75 et voor

60 et 250 gram
Een prima banketstaaf
van ƒ 1,25 - '

voor f 0,95
speculaasbrokken

55 et 250 gram

Fa A, v, d, Mijeen Zn
Schoolplein 4 - Tel. 2467

VOOR DE GROOTSTE SORTERING)

GRAMOFOONPLATEN
MUZIEK EN

MUZIEKINSTRUMENTEN
KRUISWEG 49 - HAARLEM TELEFOON 11532

depositoboekjes

procent per jaar
over een tegoed tot

: 25.000.-

rj«, financiële raadsman
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ZANDVOORTSE CDURedactie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. I Js de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

"B. en W. beantwoorden vragen

Ernstige fout maar geen kwade opzet
Spreken van schending van ambtsgeheim gaat college te ver

Het college van burgemeester en wethouders heeft de bij dit college
schriftelijk ingediende vragen door het lid van de raad de heer L. J.
Breure ingevolge artikel 19 van het Reglement van Orde, beantwoord.
De vragen van de heer Breure, die wij reeds in ons nummer van dihs-
dag 4 november hebben gepubliceerd, en de antwoorden van het college
treft de lezer hieronder aan.

Vraag 1. Hebben b. en w. kennis
genomen van de hardnekkige ge-
ruchten, dat terstond na afloop van
de raadszitting van 7 oktober j.l.
ernstige onregelmatigheden hebben
plaatsgevonden, waarbij niet alleen
door impertinente vraagstellingen
aan bepaalde raadsleden over de
wijze waarop zij hun stem hadden
uitgebracht bij de verkiezing van
het hoofd van een openbare school,
getracht is het geheim der stem-
ming te doorbreken, maar zelfs de
gebruikte en verscheurde stembrief-
jes zijn meegenomen buiten de
raadzaal teneinde na samenvoeging
van de delen uit het handschrift te
trachten te achterhalen op welke
kandidaat door deze leden zou zijn
gestemd ?

Antwoord: Deze geruchten zijn
kennelijk veroorzaakt door de vol-
gende feiten.

Na afloop van de raadsvergade-
ring van 7 oktober j.l. werd wét-
houder Kerkman in de raadzaal
staande gehouden door een raadslid,
dat uiting gaf aan zijn verwondering
over het feit, dat de heer H. E. Dees
niet was benoemd tot hoofd van de
Karel Doormanschool. Bij het daar-
na volgende —- korte — gesprek
gaf dit raadslid te verstaan, dat hij
op de heer Dees zou hebben ge-
stemd. De raadzaal willende verla-
ten werd de heer Kerkman terugge-
roepen door een ander raadslid, dat

"met "een" collega in" de raadzaal
stond. Deze raadsleden brachten
eveneens de benoeming van het
hoofd der Karel Doormanschool ter
sprake en verklaarden uit eigen be-
weging, hun stem op de heer Dees
te hebben uitgebracht.

Kennis dragende van het feit, dat
zijn fractie van vijf leden eveneens
op de heer Dees had gestemd, rees
toen plotseling bij de heer Kerkman
de gedachte aan een mogelijke fout
bij het stembureau, dat constateer-
de, dat op de heren Kuys en Dees
resp. 8 en 7 stemmen waren uitge-
bracht. De namen van de beide can-
didaten over wie de stemming was
gelopen (H. Kuys. en H. Dees) zou-
den - bij onduidelijk handschrift —
aanleiding tot een vergissing heb-
ben kunnen zijn. De hr. Kerkman be-
gaf zich aanstonds buiten de raad-
zaal en trof in het raadhuis nog
het eerstgenoemde raadslid aan. De
heer Kerkman stelde hem toen de
vraag of hij het goed begrepen had
dat bedoeld raadslid op de heer
Dees had gestemd. Toen deze daar-
op bevestigend antwoordde is de
heer Kerkman, vergezeld van be-
doeld raadslid, naar de raadzaal te-
ruggekeerd en heeft, in het bijzijn
van enkele raadsleden getracht de
in een asbak aanwezige — ver-
scheurde, stembriefjes aaneen te voe-
gen, teneinde na te gaan of de tel-
ling der stemmen juist was geweest.
Toen dit een tijdrovend werk bleek
te _zijn, heeft de heer Kerkman de
stembriefjes meegenomen om thuis
te kunnen nagaan of het stern-
bureau bij de vaststelling van de
uitslag der stemming mogelijk een
vergissing had gemaakt. Toen zulks
niet het geval bleek, heeft de heer
Kerkman de briefjes vernietigd.

De heer Kerkman is van mening,
dat hij de stembriefjes niet had mo-
gen meenemen en er beter aan had
gedaan, om zijn twijfel aangaande
de juistheid van de vaststelling der
stemming bijvoorbeeld onmiddellijk
aan de voorzitter van de raad mede
te delen.

tTit het vorenstaande blijkt naar
de mening van ons college, dat van
impertinente vraagstellingen aan
raadsleden (impertinent betekent:
onbehoorlijk, onbeschaafd, brutaal)
geen sprake is geweest. De heer
Kerkman heeft alleen aan één
raadslid de bevestiging gevraagd
van een tevoren door deze vrijwillig
gedane mededeling. De bedoeling
van het wegnemen der stembriefjes
is voorts kennelijk niet geweest het
achterhalen van het geheim der
stemming, maar alleen om te kun-
nen nagaan of soms bij de vast-
stelling van de uitslag der stem-
ming een fout was gemaakt.

Vraag 8. Zijn b. en w. met mij
van mening, dat het bepaalde, in
art. 55 der Gemeentewet, dat t.a.v.
de benoeming van personen stem-

ming eist „bij besloten en ongete-
kende briefjes" en art. 40 van het
Reglement van Orde, dat voor-
schrijft dat „de stembriefjes na
elke stemming dadelijk in de verga-
dering door de stemopnemers wor-
den vernietigd" nadrukkelijk uït-
wijst dat aan de stemmingen over
personen volstrekte geheimhouding
is gebonden?

Antwoord: Deze vraag wordt be-
vestigd beantwoord.

Vraag S. Zijn b. en w. met mij
van mening, dat waatf de poging tot
de doorbreking daarvan door na-
drukkelijke ondervraging vanraads-
leden al getuigt van een volkomen
gemis aan ieder begrip van publie-
ke behoorlijkheid, t.a.v. de recon-
structie van de ingevolge art. 40
van het Reglement van Orde vernie-
tigde stembriefjes zelfs gedacht kan
worden aan een schending van ge-
heimen als bedoeld in art. 272 van
het Wetboek van Strafrecht?

Antwoord: Het gaat naar de me-
ning van ons college te ver om met
betrekking tot de in het antwoord
op vraag l omschreven reconstructie
van de verscheurde stembriefjes te
spreken van schending van ambts-
geheim. Deze vraag wordt dan ook
ontkennend beantwoord. •

Vraag 4. Zijn b. en w. bereid op
korte termijn een uitgebreid en
diepgaand onderzoek naar deze ge-
ruchten in te stellen en de raad
hierover uitvoerig en omstandig
schriftelijk te informeren met ver-
melding van de naam van de even-
tuele dader of daders?

Antwoord: Verwezen wordt naar
het antwoord op vraag 1.

Vraag 5. Zijn b. en w., indien het
onderzoek mocht uitwijzen, dat de
schuldige(n) zich mocht(en) bevin-
den onder de leden van de raad,
niet van oordeel, dat deze(n) los
van een eventuele strafrechterlijke
vervolging, reeds terstond de conse-
quenties zal (zullen) hebben te ne-
men van het feit, dat door deze
zeer ernstige misdragingen tegen
hun medeleden hun vertrouwen niet
alleen onherroepelijk is verbeurd,
maar het ontstane wantrouwen
iedere gezonde verdere samenwer-
king blijvend uitsluit?

Antwoord: De redactie van deze
vraag is kennelijk gebaseerd op de
verwachting, dat vraag l volledig
bevestigend zou worden beantwoord.

Hoewel naar de mening van ons
college door de heer Kerkman een
ernstige fout is gemaakt, kan daar-
uit niet de conclusie getrokken
worden, dat er kwaad opzet in het
spel is geweest om achter het ge-
heim der stemming te komen.

Deze vraag wordt dan ook ont-
kennend beantwoord.

Vraag 6. Zijn b. en w., indien de
eventuele schuldige (n) onverhoopt
die consequentie niet wil(len) aan-
vaarden, bereid terstond maatrege-
len te beramen om de overige
raadsleden in deze te beschermen

tegen verdere inbreuken op de vrije
en onbelemmerde uitoefening van
hun raadslidmaatschap en tegen de
schending van hun geheimen door
bijv. in den vervolge de stembrief-
jes te verbranden en de schuldige
(n) uit te sluiten van de raadscom-
missies ?

Antwoord: Maatregelen zullen
worden genomen om te komen tot
een doeltreffender vernietiging der
gebruikte stembriefjes, onmiddellijk
nadat de uitslag van de stemming
is vastgesteld.

Vraag 7. Zijn b. en w. met mij
van mening, dat het publieke be-
lang eist, dat deze zeer ernstige
zaak in de grootst mogelijke open-
heid wordt behandeld, omdat alleen
op die wijze het geschonden ver-
trouwen kan worden hersteld?

Antwoord: Deze vraag wordt be-
vestigend beantwoord.

j*
Vraag 8. Zijn b. en w. daarom,

indien in het college geen unanieme
overeenstemming zou worden be-
reikt t.a.v. de beantwoording van
deze vragen, bereid de raad volle-
dig inzicht te geven in deze aan-
gelegenheid door overlegging van
eventuele nota's van afzonderlijke
leden van het college, c.q. van de
voorzitter, zodat de raad duidelijk
het standpunt in deze van elk van
de leden van het college kan ken-
nen?

Antwoord: Geen der leden van
ons college gevoelt behoefte aan het
samenstellen van een afzonderlijke
nota ten aanzien van de onderha-
vige aangelegenheid.

Burgemeester en wethouders van
Zandvoort,
De burgemeester, Van Fenema
De secretaris, W. Bosman.

*
Verstandig en slagvaardig zouden
roij de antwoorden van het college
ran b. en w. aan het raadslid de
lieer Breure willen noemen.

Verstandig omdat de antwootden
van het college- op de gestelde vra-
Sje.n duidelijk en zonder omweigen
een inzicht verschaffen in de ge-
wraakte gebeurtenissen. Verstandig
is ook de openhartige verklaring
van degene die „de misstap met de
stembriefjes" beging.

Slagvaardig omdat het college in
navolging van de heer Breure een
zo ruim mogelijke publiciteit hee.ft
gegeven aan de beantwoording van
de gestelde vragen.

Dit schrijven van het college
maakt de extra bijeenkomst van de
gemeenteraad op dinsdag 18 no-
vember zeker niet overbodig.

De raadsleden kunnen dan in het
openbaar hun gedragslijn bepalen
t.a.v. de gezamenlijke verklaring
van burgemeester en wethouders.

Het is onze wens dat de Zand-
voortse vroeden deze kwestie op
hetzelfde niveau zullen behandelen
als bovenstaande verklaring van 't
college. Waardig en exact. — red.

Boekhoudingen
-k

Financiële adviezen

B. Polak Sr.
H. de Grootstraat 25 - Telef. 2282

Brand door kortsluiting
Een korte en felle brand heeft zon-
dagavond gewoed in een tot ver-
koopkantoor omgebouwde directie-
keet van Pijpers bouwbedrijf aan de
De Ruyterstraat. Omstreeks half
elf werden de bewoners (een echt-
paar) gewekt door de hond en zij
konden zich op tijd in veiligheid
stellen. Toen de brandweer arriveer-
de sloegen de vlammen uit. Het ge-
bouwtje brandde geheel uit en de
schade, die door verzekering wordt
gedekt, wordt op vijfduizend gulden
geschat. Volgens de politie is kort-
sluiting de oorzaak van de brand.

Medailles voor reservisten
Tijdens het diner van het korps re-
serve gemeentepolitie op donderdag
avond 6 november heeft burgemees-
ter mr. H. M. van Fenema aan acht
reservisten de z.g. vrijwilligersme-
daille voor tien jaar trouwe dienst
uitgereikt.

De volgende reservepolitiemannen
ontvingen de onderscheiding: A.
Balledux, J. Cosman, A. van Duijn,
P. J. J. Joukes, J. Kiewiet, P. J. E.
van der Mije, P. L. Rietdijk en D.

J. Visser. De korpschef overhandig-
de de mannen de bij bedoelde onder-
scheiding behorende oorkonde en
draagbaton.

Dierentehuis krijgt w
accountant
Ingevolge het bepaalde in de stich-
tingsakte van de Stichting ,Kenne-
mer Dierentehuis" heeft het bestuur
van de stichting een accountant bc-
noemd, teneinde regelmatig toezicht
op de boekhouding te houden en
verslag uit te brengen omtrent de
door de penningmeester der stich-
ting ontworpen rekening en ver-
antwoording.

De heer A. de Nijs, accountant
NIVA, werd bereid gevonden deze
werkzaamheden voor de stichting
belangeloos te verrichten.

Opbrengst collecte
De collecte van de stichting Chr.
Blindenhulp „De Fakkels bijeen"
heeft ƒ 553,69 opgebracht. Het
plaatselijk comité zegt voor dit
fraaie resultaat collectanten(trices)
en gevers hartelijk dank.

Kennemers-Z.v.m. gelijk spel
Onfortuinlijke wedstrijd voor een_doelman

Zandvoortmeeuwen heeft j.l. zondagmiddag in een uitwedstrijd tegen
De Kennemers opnieuw gelijk gespeeld. Een resultaat waarmede Zand-
voortmeeuwen niet ontevreden mag zijn. In het doel was dit keer Van
Koningsbruggen opgesteld, terwijl Water als linksbinnen fungeerde.
Stobbelaar trad als midhalf op.

Direct bij 't begin zette Zandvoort-
meeuwen de bekende buitenspelval
open. Zandvoort rekende er op dat
de scheidsrechter de overtreding
steeds naar genoegen van Zand-
voortmeeuwen zou regelen. Het
kwam echter anders uit.

Kennemers was voortdurend in de
aanval en de verdediging van de
Meeuwen werd onder zware druk
gezet. Een paar maal trok Zand-
voortmeeuwen naar de vijandelijke
veste, maar stuitte telkens op hevi-
ge tegenstand. Tegen het- einde van
de eerste helft — in de 39e minuut
— maakte Siem Kops van een fout
van de Zandvoortse achterhoede ge-
bruïk om Van Koningsbruggen met
een laag schot het nakijken te ge-
ven. 1-0. Wel had de grensrechter
van Zandvoortmeeuwen tweemaal
voor buitenspel (!) gevlagd, maar
de scheidsrechter ging hier niet op
in.

In het tweede gedeelte wist Stok-
man een doelpunt van de tegenpar-
tij te voorkomen. Een minuut na
deze ingreep kreeg Jan Visser een
goede voorzet en deponeerde de bal
in het net. 1-1. Even voor het doel-
punt kwam hij in botsing met doel-
verdediger Tijms, die met een ge-
broken scheenbeen naar een zieken-
huis moest worden overgebracht.
Hij werd op uitstekende wijze ver-
vangen door Dijks.

Kennemers liet zich door de gelij-
ke stand niet ontmoedigen. Ook in
de Zandvoortse voorhoede kwam
meer leven. Twee doelpunten wer-
den wegens buitenspel geannuleerd.
Na een half uur spelen maakte
Dijks zijn eerste en enige fout. Een
kalm schot van Halderman liet hij
in zijn doel toe. 1-2.

Nog gaf Kennemers de moed niet
op. Het Zandvoortse doel kreeg het
zwaar te verduren. In de 40e mi-
nuut moest Van Koningsbruggen
zwichten voor een vlijmscherp schot
van Koppen. 2-2. Er werd opnieuw
voor buitenspel geappelleerd

In de laatste minuut werd Halder-

over voetballen

Vrienden, ik moet weer eens iets
over het voetballen zeggen, want
naar mijn mening wordt er nog te
weinig over gezegd.

Tegenwoordig worden de jongens
gewogen na een wedstrijd, heb ik
gelezen. De arme Van Wissen is 5
pond afgevallen. Lees je nou zo iets
van Lenstra? Tussen twee haakjes
vrienden. Ik geloof dat er van geen
mens ter wereld zo veel onzin wordt
geschreven als van Lenstra. Wat ik
nu weer van hem heb gelezen,
grenst aan het ongelofelijke. „Er is
moed voor nodig om de Friese
grootmeester na een wedstrijd te
benaderen", stond er. En dit: „De
ervaring heeft geleerd dat men Abe
— ook na het verfrissende stort-
bad — nog even eenzaam moet la-
ten „bijkomen".

En toen Abe met een driftige
beweging in zijn keurig opgeperste
pantalon schoot, zei hij „Ik kan me
altijd zo vreselijk kwaad maken om
dat gepingel, hè?!"

Heus, vrienden, 't stond er zwart
op wit.

Een andere krant schreef met een
kop alsof er een oorlog was uitge-
hroken : Kruiver velde 2 Zwitsers
bij tweede doelpunt. (En de jongen
kon er niks aan doen ).

Gelukkig had de redaktie van de-
ze krant de fijnzinnige gedachte 4
prominente Nederlanders hun me-
ning over 't vertoonde te laten zeg-
gen. Een van die vier was de dich-
ter Gabriel Smit, die de jongens be-
oordeelde op hun estetische waar-
de Een hachelijke bezigheid

vrienden. En hij zei fraaie, maar
harde waarheden. (Of wilt u liever:
harde, maar fraaie waarheden?.
„Wiersma, Kruiver en Klaassens zijn
uiterst nuttige voetballers, maar ze
missen elke gratie", zei de dichter.
En dan gaat-ie cijfers geven voor
stijl en estetica: „Abe met naar vo-
ren gezakte schouders 80 minuten
lang nog geen 2, maar 10 minuten
goed voor een 10 " Voorwaar,
een krasse uitspraak, die het hart
van iedere Lenstra-aanbidder snel-
ler doet kloppen of het in ernstige
mate vergroot. Een De Munck werd
door deze merkwaardige dichter
waardig gekeurd in het Nederlands
Ballet uit te komen.

Na zo'n interland worden er op
eens meningen geuit door diverse
personen. En als je die gedrukt ziet
staan, moet je even hard lachen als
wanneer je een wedstrijd ziet. Ik
zou zeggen: Of voetballen of de
clown uithangen.

Of betaald worden of het gelag
betalen Bedoelt TT het gelach?

BARTJE.

man met een kniewond van het
veld gedragen. De stand bleef 2-2.

J.G.B.

Zandvoortse Korfbalclub
Het adspirantentwaalftal b speelde
op eigen terrein tegen Oosterkwar-
tier d. De uitslag was 0-0.

De ontmoeting Oosthoek 4-ZKC 2
ging niet door. Het veld werd af-
gekeurd.

Zandvoortse Bridgeclub
Na de tweede wedstrijd van de eer-
ste competitie staat het koppel he-
ren Schutte-Fabel met 118,06%
weer onbedreigd op de eerste plaats
in de A-lijn. Het koppel heren Peen-
Sjouwerman volgt met 109,72%.

In de B-lijn tracht fam. Vader
weer naar de A-lijn terug te keren.
Met 113,69% bezet dit koppel de
eerste plaats, gevolgd door de kop-
pels heren Agsteribbe-Stor en Bi-
senberger-Keur met 105%.

Het dameskoppel Keur-Schutte
heeft in de C-lijn met 106,48%
maar een kleine voorsprong (1,39)
op 't dameskoppel Plugge-Zürcher.
De eerste twee plaatsen in de D-
hjn worden bezet door de koppels
heren van der Wijden-Mulder Smit
met 119.44% en Dumpel-van Laar
met 116.90%.

Zandvoortse Hockeyclub Z.H.C.
Voor de Zandvoortse Hockeyclub
stonden j.l. zondag drie senioren en
drie junioren wedstrijden op het
programma.

Twee van zes ontmoetingen gin-
gen niet door. Het waren de wed-
strijden Saxcnburgers 3-Zandvoort
4 en Rood-Wit a en Zandvoort a.

De uitslagen van drie van de vier
gespeelde wedstrijden luiden als
volgt:

ZHC dames-Terriërs 4-0
Strawberries b-ZHC dames a 1-2
ZHC hercn-HIC 1-4
Voorlopig Ned. elftal-Kenn. elftal

Op zaterdag 15 november, aanvang
14.45 uur, zal op het sportpark
„Duintjesveld" de wedstrijd „Voor
lopig Ned. elftal (spelende onder de
naam „Pioniers" )-Kennemer elftal
gespeeld worden. Vooral do jeugd
wordt aangeraden om naar deze in-
teressante ontmoeting te gaan kij-
ken.

Zandvoortse Schaakclub
De uitslagen van de 9e ronde in de
bekercompetite zijn:

Lindeman-Kappelhof 1-0
Termes-Giskes afgebr.
Vastenhouw-v.d. Brom afgebr.
Roskam-Janssen 0-1
Nielsen-Verhaert 1-0
Bais-Kop afgebr.
Merkelbach-van Duijn 1/s-

1/2
Slijkerman-van Keule 1-0
Eldering-Hogen Esch jr. 0-1
Mühlenbruch-Hagoort 1-0
Boonzajer-Mühlenbruch jr. 1-0
Wessel-W. de Jong 0-1
F. de Jong-v.d. Duijn 1-0
Citroen-Weber 1-0

De afgebroken partij tegen Hoofd-v
dorp is door ZSC opgegeven, waar-
door de eerste wedstrijd verloren
werd. Het tweede tiental trekt
dinsdagavond naar Halfweg 2.



FAM1LIEBERICHTEN

Heden is zacht en kalm, na
een kortstondige ziekte, van
ons heengegaan onze lieve en
zorgzame man, vader, groot-
vader, behuwdzoon en broer

WILHELM MENS
in de leeftijd van 62 jaar.

J. J. Mens-Greve
H M. Mens
Dmi
Kootje
G. Greve
H. M. Greve-de Jong
J Fleijsman-Mens
A. Jongebloet-Mens

Zandvoort, 7 november 1958
Burg. Engelbertsstraat 5
De crematie zal plaats hebben
op woensdag 12 november a.s.
na aankomst van trein 11.35
uur te Driehuis-Westerveld.
Vertrek van af het steifhuis
pl.m. 10.30 uur.
Belangstellenden wordt ver-
zocht, in velband met de
splitsing van de trein, in het
vooiste gedeelte van de trein
plaats te nemen.

telefoonnummers
en adressen

2GOO Brandmelding
3043, 304i Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Jnformatiebui eau Vvecmdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein
2345 Gemeente Secretarie
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26676, (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3346 Hoboplex, Stationsplein 13-15,
Hout, board, tuplex

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
•bachf, Drukkerij, Achterweg 1.

Dameskapsalon ,Eugène9

Hogeweg 72, telefoon 2068 voorheen
Van Baerlestraat, Amsterdam.
Eugène voor het fijnere genre. Indi-
viduele kapsels. Nieuwste incroiable
Gold wave en kleur spoeling en.

voor alle Zandvoortse inwoners!
Vanaf woensdag 12 november a.s.
zullen de deelnemers aan de Sint- (
Nikolaas-actie weer beginnen met
het geven van

int Hikoiaas-zegels
Bij aankoop van ƒ l,- aan goederen
krijgt U een zegeltje, hetgeen U'
op een opplakvcl, verkrijgbaar bij i
alle deelnemende winkeliers, dient
op te plakken. Indien U minstens'
50 zegels heeft, kunt TJ met uw i
kinderen bij Sint Nicolaas op be-
zoek gaan, die zitting heeft in

Hotel Welgelegen
Hogev/eg 56 t.o. Oranjestraat
waar U dan een prachtig cadeau
kunt uitzoeken.

HOE MEER ZEGELS U SPAART,
DES TE GROTER. WORDT HET
GESCHENK!

Koop bij de deelnemende
winkeliers die met deze
actie bewijzen iets voor
u over te hebben.
Zij zijn ie herkennen aan een raam-
biljet, terwijl si] tevens vermeld
staan op de opplakvellen.

Naast liet prachtige speelgoed voor
de kinderen, hebben wij ook nog
een keur van geschenken voor de
ouderen, zoals doosjes zakdoeken,
klcedies, ontbijtlakens, baddoeken
met washandies, kousen, cocktail-
scliortjes, ballpoints, vtilpenhouders,
sclinjfmapjes enz. enz. Dus voor
iedere leeftijd een passend cadeau.
De eerste zittingsdag waarbij Sint
Nicolaas en Piet aanwezig zullen
zijn is:
WOENSDAG 26 NOVEMBER en
vervolgens
ZATERDAG 29 NOVEMBER
DINSDAG 2 DECEMBER
WOENSDAG 3 DECEMBER
DONDERDAG 4 DECEMBER
VRIJDAG 5 DECEMBER
van 's middags 2.30-5.30 uur (half
drie tot half zes).
Plakt in veelvouden van 25 zegels,
dus, 50, 75, 100, 125, 150, 175, enz.
Kinderen beneden 16 jaar zonder
geleide geen toegang.

Koop dus alleen in Zandvoort
bij de deelnemers aan de actie

DAT IS UW VOORDEEL

Omroepers
P. VIJLBRIEF

Arts
Praktijk hervat

Te huur tot april ZIT-SLAAPK., w
en k. str. water. Brederodestraat 92,
tel. 3030.
Gr. gem. ZOMERHUIS te huur v.
winter en zomer. Br. 8701 Z. Crt.

TE KOOP weg. overcompl. huisk.-
ameubl., 2 faut., 4 st., l schuiftafel
t.e.a.b. Te bev. na 6 u. tel. 3485.
NIEUWE VOLKSWAGENS '58 ƒ 7
p.d. + 7 et. p. km. Pieters, Haar-
lemmerstraat 2, tel. 3652.

Gevr. MEISJE van 8.30-1 uur. Mevr.
Sher, Leeuwerikenstraat 16-2.
Mooie SIAMESE KATER, afk. uit
Zandv. gevonden in Amsterdam.
Nieuwenhuizen, W. de Zwijgerlaan
23, Amsterdam.
Te koop: GASKACHEL m. afvoer,
merk Gasojar, wg. overcompl. Te
bevr. na 6 uur tel. 3485.

Te koop: BABY BOX. Leeiiweri-
kenstraat 16-2, telefoon 2980.
TE KOOP: cirkelzaag, tevens slijp-
boor- en polijstmachine ƒ 45; i/2 pk
electromotor ƒ 45; altviool m. stok
ƒ100; 8 mm filmcamera ƒ 85; zwaar
statief m. Panoramakop ƒ 40; om-
rollers + plakpers op plank ƒ 15;
stenenbouwdoos ƒ 40, merk: Brick-
Box. Adres: Haarlemmerstraat 39.

ƒ 700 te LEEN GEVR. tegen 5 tot
10%. Br. 8702 pur. Zandv. Crt.

Rijks gedipl.

schoonheidsspecialiste
(manicure)
Behandeling volgens afspr.
Indien gewenst ook aan
huis. Telefoon 3658.

Voor
PRIMA STOFFEER WERK
Heemeijer, Van Ostade-
straat 7, tel. 3116.

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen. Tot
1.30 uur geopend. Zee-
straat 62, tel. 2263.

Openbare bibliotheek
Nieuwe aanwinsten

G. Thole Beishuizen - De godin in
het vlammende woud.

Agatha Christie - Trein 16.50.
Sven Hassel - Het bataljon der ver-

doemden.
Dan Jacobson - Een dans in de zon.
Anthony van Kampen - Prauw aan

boord.
Daphne du Maurier - Als voetstap-

pen in het zand.
Martin Mons - De carnavalsmoord.

— Wie vermoordde Zijne Excel-
lentie ?

Jeanne Mantupet - De rode bron.

Stofzuigers
EXCELSIOR, HOLLAND
ELECTRO, HOOVER,
ERRES
HE „SNIFFI", handstofzui-
ger ƒ 120,—.
Vraagt vrijblijvend inlicU-
tingen en demonstraties.
Betaling in overleg
Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM .

Za. 15 en zo. 16 nov., 8 uur
Toneelgroep „Ensemble"

„MELINDA"
Dinsdag 18 november, 8 uur

„HET NED. BALLET"
Donderdag 20 november, 8 u.
CHARLOTTE KÖHLER

„Pension Rustig"
Pr. ƒ1,25 t/m ƒ5,- (a.i.) Coup
geld. Plaatsbespr. op speeld.
en 2 d. erv. v.10-3 u. Na 12
uur tel.

Woensdag en donderdag
GEHAKT-REKLAME

500 gr gehakt en
l pakje margarine ƒ 1,80

La Viande
KI. Krocht 4, telefoon 2432

In de aangegeven woningen
mag de huisvrouw

gratis De Gruyter's koffie schenken.
Als zij zich bekend maakt aan De Gruyter,
Postbus 276, 's-Hertogenbosch. krijgt zij

gratis een kilo GoudmerkkoHie.

Waar ie ook komt...
je vindt er tien tegen één
De Gruyter's koifieklanten

Elke huisvrouw, die gesteld is op krakend
verse koffie, gaat naar De Gruyter.

Daar geldt al jaren als vaste regel: vers
gebrand, vers in de winkels. Een devies,
waardoor dagelijks honderden huisvrouwen
de kring van De Gruyter's koffieklanten
komen versterken.

<ïRUY
tot en met 18 nov. 1958

Bij aankoop van 250 gr. koffie of 50 gr. OploskoUie VOORDEEL
fwee pakjes

van 80 cent

Napolitains
f

50 cent

©Ik 2e pak Hoornfjesmacaroni
voor halve prijs

VOORDEEL

DE KOFFIE- EN THEEZAAK
581112"
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Kroonjaar van reservepolitie
herdachrmet receptie en amusementsprogramma

Zoals U reeds in de krant heeft kunnen lezen bestaat het» korps Re-
serve Gemeentepolitie tien jaar. J.l. donderdag 6 november werd de ju-
bilerende reservepolitiemannen een diner aangeboden en zaterdagmid-
dag vond in het gemeentehuis een officiële receptie plaats.

De belangstelling voor deze receptie
was bijzonder groot, niet alleen van
gemeentelijke, politionele en geeste-
hjke autoriteiten uit Zandvoort en
omgeving, doch ook uit de burgerij
van de badplaats.

Onder de talrijke bezoekers die
kwamen gelukwensen bevond zich
o.a. kolonel Meyers, territoriaal in-
specteur van de reservepolitie.
Twee sprekers richtten tijdens deze
reservisten-receptie het woord tot
de aanwezigen.

Korpschef H. P. Huysman van de
Zandvoortse politie sprak over de
waardering van het ber»apskorps
voor de reserve-politiemannen. Ben
waardering, die was gegroeid na
een aanvankelijk afwijzende hou-
ding.

Hij bood na zijn korte toespraak
burgemeester mr Van Fenema een
vlag aan in de Zandvoortse kleuren
met de naam „Reserve gemeente-
politie Zandvoort."

Burgemeester Van Fenema was
verrast door dit geschenk, dat hij
goed gekozen achtte, omdat de vlag
het symbool is van de saamhorig-
heid. Het geschenk inspireerde mr
Van Fenema tot een aantal „vlag-
gen spreekwoorden" en een ver-
manend woord aan de vlaggen-
bezitters in deze gemeente.

Hij vond dat er in Zandvoort
veel te lichtvaardig met het vader-
landse dundoek werd omge-
sprongen. Vlaggen op haringiTar-
ren, patates .frites huisjes en vlag-
gen die na zonsondergang niet wer-
den neergehaald en opgeborgen
waren het onderwerp van zijn
kritiek.
- -Aan _het eind van» „zijn .speech,.
droeg hij de vlag over aan de heer
Kalshoven van het reservekorps.

Na het officiële gedeelte van de
f eestviering volgde inde avonduren
in „Zomerlust" een cabaretpro-
gramma, dat op 'n goed peil stond.
De heren organisatoren van de
amusementssector van dit tweede
lustrum hebben werkelijk niet stil-
gezeten en goede krachten aange-
trokken!

De Korpschef van Politie, de
heer H. P. Huysman, sprak een in-
leidend woordje en hij bracht daar-
in tot uitdrukking de grote waarde-
ring, die het Korps Reserve Ge-
meentepolitie in de gemeente ten
deel valt.

Het hierna volgende programma,
waarin Tiny en Torn van Maaren,
bekend van radio en televisie, een
groot aandeel hadden, werd in een
vlot en wij zouden zeggen ge-
routineerd tempo (!) afgewikkeld.
Torn van Maaren was ook hier de
gezellige en welbespraakte confe-
rencier, die alleen al door z'n tal-
loze en gevarieerde gelaatsexpres-
sies het talrijke publiek menig
lachsalvo afdwong. Tiny van Maa-
ren was met haar stem deze avond
niet bijzonder op dreef. Wij hadden
de indruk dat zij — evenals trou-
wens haar echtgenoot — te kam-
pen had met een verkoudheid. Maar
ondanks deze handicap was haar
optreden het zien en horen ten volle
waard. Haar voordracht in de lied-
jes die zij zong was beschaafd en
uitdrukkingsvol. Tezamen met Torn
van Maaren voerde zij ook een
tweetal sketches op: „Les in liefde"
en „De huwelijksdag". Dit werden
bijna twee-persoons micro-operet-
tes, die door het publiek bijzonder
werden gewaardeerd.

De voordracht over het soldaten-
leven, die Torn van Maaren hield,

doorspekt met allerlei dwaze voor-
vallen en belevenissen van „Jan de
soldaat" was zeker komisch, maar
bet slot, waarin hij een plechtig
saluut bracht, aan de Nederlandse
soldaat, die men in de jaren van
voor de laatste oorlog „nog niet
zag", vonden wij een beetje gechar-
geerd. Het is een hele opgave om
van krom liggen (van het lachen)
plotseling over te schakelen op „ge-
voelige stilte".

Door dit alles heen zorgde Ko
v. d. Heide Weyma voor perfecte
piano-begeleiding. Na de pauze
speelde hij een potpourri van „ver-
zoeknummers", waarin hij op onna-
volgbare en voorlopig ook onna-
speurhjke wijze klassieke- en po-
pulaire nummers aaneen reeg tot
oen welluidend geheel.

Willy Ré, de charmante en wit-
gekuifde accordeonniste, haalde
alles uit haar instrument wat goed
klonk, van Franse musette tot een
selectie van bekende opera-ouvertu-
res. Na de pauze bracht zij de zaal

tot community singing! De wijze
waarop ook zij haar repertoire
bracht, 'was zeer aantrekkelijk en
stijlvol, want tenslotte is een accor-
deon een „gewaagd" instrument
voor een vrouw.

The Spotlights, drie dames en een
microfoon, zongen bekende melo-
dietjes. De microfoon deed dat na-
tuurlijk niet, maar dat hoefde ook
niet, want de drie uitstekend har-
moniërende dames konden het zelf
wel af!

Terecht oogstte het drietal grote
bijval.

De bekende goochelaar Stefany,
die samen met zijn vrouwelijke
partner het paar „Stefany en Co."
vormde, deed weer ongehoord (en
ongezien) frappante dingen met
doekjes, stokjes, koordjes en vloei-
stoffen uit kranten en andere ge-
heimzinnige dingen. Wij zagen dit
paar al eens eerder in Zandvoort,
maar nog steeds hebben wij niet in
de gaten hoe Stefany de mensen bij
de neus neemt.

Voor het tweede gedeelte van de
avond richtte wethouder G. Tates
zich nog een ogenblik tot 3e feest-
vierende leden van het Korps re-
cervepolitie om — namens het ge-
meentebestuur — z'n waardering
voor het gebodene uit te spreken.

De heer J. E. Kalshoven,' voor-
zitter van het „comité van actie"
dankte ten slotte de artisten voor
hun optreden en de aanwezigen
voor hun belangstelling.

Een geanimeerd bal, o.l.v. „The
Gusorians" besloot de avond defini-
tief.

Sint, gast van middenstand
maar zonder officiële intocht

De gebruikelijke St- Nikolaas-actie, die de gezamenlijke ^Zandvoortse
Middenstand ieder jaar, ten gerieve van grote en kleine 'inwoners houdt,

.zaJ „deze keer--nJet ingezet worden, met .een grootse ,injochi van-"de,.
Goedheilig man.

Zijne Excellentie, Mgr. St. Nikolaas,
bisschop van Myra, zal dus min of
meer onopvallend in Zandvoort ver-
schijnen om gedurende een korte
tijd zijn intrek te nemen in hotel
„Welgelegen" aan de Hoogeweg 56.
Het doel van zijn komst is bekend.
Hij komt op uitnodiging van ruim
tachtig Zandvoortse winkeliers, die
Zijne Hoogwaardigheid wederom
verzocht hebben de jaarlijkse zegel-
tjes-actie, die zo populair is gewor-
den, door zijn tegenwoordigheid in
de badplaats luister bij te zetten.

Zoals te verwachten was, heeft
St. Nikolaas onmiddellijk gevolg
gegeven aan dit verzoek, maar hij
betreurt het dat hij ditmaal niet
— zoals nog ieder jaar het geval
was — op feestelijke wijze wordt
ingehaald.

Wij hadden gelegenheid de goed-
geefse heilige op z'n reis naar Zand-
voort in een klein stadje in de om-
geving van Parijs te ontmoeten en
vanzelfsprekend brachten wij het
gesprek op deze intocht.

„Ach", zei hij, „U moet niet den-
ken dat ik het mij persoonlijk aan-
trek dat ik niet kan worden ontvan-
gen in overeenstemming met mijn
waardigheid — ik vind 't eerlijk ge-
zegd zelfs wel prettig, omdat een
en ander natuurlijk zeer ver-
moeiend is — maar ik blijf 't spij-
tig vinden voor de honderden kin-
dertjes,
zijn!"

die altijd zo enthousiast

Wij beaamden dit en brachten de
feestelijke ontvangst verleden jaar
in herinnering. „Zeker", zei hij min-

WEDSTRIJD NATIONAAL HOCKEYTEAM

morgen in Zandvoort

't Voorlopig Nederlands elftal (on-
der de naam Pioniers) dat morgen-
middag, op het terrein van Zand-
voort, zal spelen tegen het Kenne-
mer elftal is als volgt samenge-
steld:

Doel: De Ruiter, DKS; achter:
Herbers, SCHC, en Th. Terlingen,
Be Fair; midden: Marres, Laren,
Gooswilligen, SCHC, en Van Dijk,
Kampong; voor: J. W. van Erven
Dorens, Laren, 't Hooft, Hilversum,
De Beer, Tilburg, Zwier, SCHC, en
Kristen, DKS.

Op Herbers en 't Hooft na, heb-
ben, alle spelers reeds een of meer-

dere malen deel uitgemaakt van het
Nederlands elftal. Van Dijk heeft
reeds meer dan dertig interlandwed-
strijden gespeeld.

De opstelling van het Kennemer
elftal, waarin twee Zandvoortse
spelers zijn gekozen, luidt als volgt:

Doel: Groen, Alliance; achter:
v.d. Broek, Alliance, en v. Damme,
HBS; midden: Goselinga, Strawber-
ries, Jansen, Zandvoort, en Dürsten,
Eechtrop; voor: Willems Floet, Al-
Uanee, Brouwer, Strawberries, De
Nooyer, HBS, H. Groen, Eechtrop,
en H. Verinaas, Zandvoort.

De wedstrijd begint om 14.45 uur.

zaam, „dat was aardig en hoewel
mijn trouwe schimmel Majestuoso
nogal zenuwachtig was en mij ,bijna
van z'n rug wierp, had ik dit evene-
ment
aarde

voor alle rijkdommen der
niet willen missen! Als ik

naar die verheugde kindergezichtjes
kijk, realiseer ik me plotseling dat
iedere inspanning, hoe zwaar deze
mij, op mijn leeftijd, ook dikwijls
valt, ruimschoots beloond wordt..."

De Sint keek peinzend in het
haardvuur en vervolgde: „Men
heeft gezegd dat een intocht moet
gebaseerd zijn op de medewerking
van allen en nu is men bang dat de
80 winkeliers, die aan de zegeltjes-
actie mee doen, voor te grote offers
worden geplaatst. Want vanzelf-
sprekend komt er heel wat kijken
om een bisschop op enigszins waar-
dige wijze in te halen. Helaas kost
alles geld, daar komen zij niet on-
deruit. En als er dan toch betaald
moet worden, kan dit beter geschie-
den door alle Zandvoortse winke-
liers dan door slechts 30 % van hen
O ja. ik kan mij de bezwaren
wel indenken, maar 't gaat OKI
de kindertjes ,hë die zullen erg
teleurgesteld zijn "

Wij knikten begrijpend en opper-
den hoopvol: „Misschien komt er
nog wel de een of andere oplossing?
De gemeente of zo ?"

Sint Nikolaas streelde z'n witte
baard en zuchtte: „Ik weet 't niet.,
ik zie 't niet zo optimistisch in. Bo-
vendien, de tijd dringt... ik ben al
onderweg, zoals u ziet."

Dat is dus allemaal een beetje
triest, deze keer, maar dit mag u
toch niet weerhouden, de goede Sin1
met uw kinderen te komen bezoe-
ken, als hij audiëntie zal verlenen
in hotel „Welgelegen". De data en
uren hebben in de krant van dins-
dag j.l. gestaan. U moet dan niet
vergeten uw zegeltjes mee te bren-
gen — minimum aantal 50 — want
Sint Nikolaas heeft een keur van
prachtige geschenken meegebracht
dat zult u wel zien.

En... heus niet alleen voor de
kleintjes, hoor!

Hij draagt de volwassenen ook
een warm hart toe.

H. W

Watergetijden
H.W. L.W. H.W. L.W. strand

nov. berijdbaar
16 6.50 2.30 19.11 15.— 11.00-17.—
17 7.41 3.- 20.05 15.30 11.30-18.—
18 8.37 4.- 21.10 16.30 12.30-19.—
19 9.49 5.- 22.26 18.— 14.00-20.30
20 11.04 6.30 23.41 19.— 15.00-21.30
21 —.- 7.30 12.15 20.— 3.30-10.—
22 0.45 8.30 13.11 21.— 4.30-11.—
Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

d& V.Q.H. dinsdag,

Een wijs beleid toegewenst

Klaproosdag
morgen, zaterdag 15 november

Mag evenals voorgaande jaren ook
nu weer op aller medewerking wor-
den gerekend "i

Het is opvallend," dat Zandvoort
naar verhouding steeds mild voor
deze collecte heeft gegeven. Gaarne
wordt aangenomen, dat zulks ook
dit jae.i' weer liel„ geval zal- zijnr

Bij ieder onzer schijnt gelukkig
toch nog het besef te leven, dat on-
ze vrijheid duur werd betaald. Van
dit laatste getuigen onmiskenbaar
de vele graven der gesneuvelde ge-
allieerde strijders in ons vaderland.

Het minste wat wij nu kunnen
doen is, te zorgen, dat de.ze graven
steeds keurig worden onderhouden
en ook, dat de familieleden van de
gevallenen in staat worden gesteld
af en toe deze rustplaatsen te be-
zoeken!

Het Nederlands oorlogsgravenco-

mité beijvert zich met de meeste
nauwgezetheid dit mogelijk te ma-
ken, maar ieder zal verstaan,
dat daarvoor veel geld nodig is.

Het comité.

Extra openbare vergadering

op dinsdag 18 november

Enig punt van behandeling: ,
Antwoord van burgemeester en
wethouders op de schriftelijke vra-
gen, aan het college, gericht inge-
volge artikel 19 van het reglement
van orde voor de vergaderingen van
de raad door het lid van de raad,
de heer L. J. Breure, betreffende
veronderstelde „ernstige onregel-
matigheden" na afloop van de
raadsvergadering van 7 oktober
1958

Zandvoort, 13 november 195S
De burgemeester

DE VERKORTE WERKWEEK
Weekend cursus Woodbrookers 22-2S november 195S

In een aantal landen is men sedert
korter of langer tijd begonnen met
de werkweek in te korten van 48
tot 45 uur of 40 uur. Ook in ons
land hebben enkele bedrijven een
verkorte, bijv. vijfdaagse werkweek
met minder dan 48 uren werken per
week. Automatisering, wellicht ook
reeds verdergaande mechanisermgi
zouden een verkorting van de werk-
week ook in ons land mogelijk ma-
ken. De vakbeweging bezint zich
op dit probleem, gelijk organen van
werkgevers en andere instanties dit
doen. De voordelen springen in het
oog: meer vrije tijd en dus meer
tijd voor persoonlijke ontplooiing; de
last van vervelend werk drukt min-
der zwaar; de toenemende concen-
tratie bij allerlei soorten van ver-
gaand gemechaniseerde arbeid
werkt minder afmattend. Allemaal
voordelen, waarbij nog komt de
winst voor het gezinsleven, op voor-
waarde natuurlijk, dat de verdiende
lonen gelijk blijven. Op dit laatste
punt zet de kritiek in. Velen, niet
alleen aan werkgeverszijde, zijn
van mening, dat de produktie zal,
ja moet dalen en dus de lonen in
evenredigheid. Gebeurt dat laatste
niet, dan stijgt de kostprijs dor
produkten en verspelen we onze
concurrentiepositie. M.a.w. econo-
nomisch is het voor ons land niet
mogelijk. De al of niet juistheid van
deze stelling is voorlopig niet met
de stukken te bewijzen.

Er is echter nog één belangrijke
zedelijke factor: velen menen, dat
het voor „het westen" niet geoor-
loofd is korter te gaan werken —
dat is te genieten van haar eigen
technische prestaties, zolang er z.g
achtergebleven of onderontwikkelde
gebieden om hulp schreeuwen.

Gegeven deze problemen, gegevan
ook de snelheid, waarmee ze op ons

toekomen en om een bezonnen ant-
woord roepen, hebben de Wood-
brookers dit thema aan de orde ge-
steld. Overbodig te zegrg-an, dat zij
er vooral de zedelijke, dat is de
menselijke kant in zijn sociaal-eco-
nomische kader van willen bezien.

De Arbeiders Gemeenschap ver-
wacht een grote belangstelling voor
dit onderwerp.
Programma:

Zaterdag 17 uur: opening-,
19.30 uur: economische problemen
(gevolgen voor de arbeidsproduk-
tiviteit en voor de export: bespa-
ring van energie: verbeteiing der

efficiency, enz.) - A. Kloos.
Zondag 10.15 uur: sociale proble-

men (hoe wordt de gewonnen
vrijheid besteed? door elders te
gaan werken om de onbegrensde
behoeften te kunnen bevredigen
of door werkelijk „vrij" te zijn?
welke wijzigingen vergt dit in de
overige maatschappelijke gewoon-
ten en instellingen?) - H. Wal-
lenburg.
14.30 u.: buitenlandse ervaringen.
18 uur: sluiting, broodmaaltijd,
vertrek.

Stait met film
Speeltuinvereniging „Kindervreugd"
begint zijn programma voor
het komende winterseizoen met een
filmmiddag voor de jeugd op zater-
dagmiddag 15 november a.s. in het
Patronaatsgebouw. Het bestuur van
de vereniging verzoekt de ouders
geen kinderen beneden de 6 jaar
naar de filmmiddagen te sturen. De
films zijn over het algemeen min-
der geschikt voor de allerkleinsten.



Zestal bezinningsbijeenkomsten
voor R.K.-gelovigen in Zandvoort

Woensdag j.l. is een cyclus afgesloten van zes voordrachten, welke
aijn gehouden in het patronaatsgebouw en die onder de titel „bezin-
ningsavonden" zijn gericht tot rooms katholieke plaatsgenoten. Deze zes
achteenvolgende woensdagavonden zijn georganiseerd door een groep
parochianen, die indertijd het actie-comité „Geestelijke wederopbouw"
hebben gesticht.

Een opmerkelijk verschijnsel was
de grote belangstelling, die tijdens
deze avonden werden betoond. Het
is nu eenmaal een bekend feit dat
men tegenwoordig in het algemeen
weinig voelt voor avonden, wanneer
deze niet besloten worden door een
bal of op de een of andere vorm
van vermaak zijn gericht! Mis-
schien heeft de aard der onderwer-
pen en de sprekers, die deze hebben
behandeld, stimulerend gewerkt,
want wij moeten erkennen dat ge-
noemd actie-comité hoog gegrepen
heeft en de belangstellenden uitste-
kende avonden, heeft aangeboden. ,

Ofschoon de strekking van deze
lezingen zich niet leenden, voor ver-
slaggeving, willen wij niet nalaten
er toch iets van te zeggen, omdat
wij menen dat hier een belangrijk
en verantwoord stuk geestelijke
ontwikkeling is gegeven aan de
R.K. ingezetenen van de gemeente.

De sprekers hebben zich tot taak
gesteld een inzicht te geven in de
katholieke beginselen en opvattin-
gen omtrent huwelijk, gezinsleven,
kinderopvoeding en voorlichting. Zij
hebben niet geschroomd op open-
hartige wijze hun onderwerp te be-
handelen en vertelden waarheden,
die men dikwijls geneigd is slechts
binnenskamers te bespreken. En
dan nog fluisterend! Uit de discus-
sies, die na iedere lezing volgden,
bleek hoe zeer de toehoorders gein-
teresseerd waren en ook... aan hoe-
vele „heilige huisjes" geschud was!

De bekende „televisie-pater", de
Z.E. Hr Leopold Verhagen O.E.S.A.
opende de serie op 8 oktober j.l.
met het onderwerp „Godsdienstbele-
ving in ons gezin". Een bij uitstek
geschikt thema voor ouders, die
menen dat kinderen alleen met
dwang kunnen worden opgevoed.
Pater Leopold Verhagen trok een
scherpe scheidslijn tussen dwang en
„vrijheid in gebondenheid". Deze
spreker heeft zich 5 november j.l.
vervolgens speciaal gericht tot de
verloofden en belangstellende leef-
tijdgenoten met de lezing: „Chris-
tendom en de beleving van ons li-
chaam". Het is mogelijk, zelfs in
deze tijd, de aandacht te boeien voor
een onderwerp, waarover in bepaal-
de kringen slechts obscene grappen
worden getapt

De Haarlemse chirurg dr. E. M.
M. Delemarre heeft zich tot beide
groepen gericht. Op 15 oktober j.l.
allereerst tot de verloofden met het
onderwerp: „Hoe groeien wij ver-
antwoord naar de ontmoeting der
geslachten" en woensdag- 12 novem-
ber j.l. tot de gehuwden over „Li-
chamelijkheid en psychologie van
het huwelijk!" Wetenschappelijk
verantwoorde taal over onderwer-
pen, waar veel misverstanden over
in omloop zijn.

Een bijzonder geestige, maar
niettemin gedegen voordracht heeft
de secretaris van het Bisdom Rot-
terdam ,de Z.E. Heer dr. M. J. de
Jong, gehouden op 22 oktober j.l.
In zijn inleiding, getiteld „De gods-
dienstige ideële zijde van -het hu-
welijk" belichtte hij de oer-oude en
toch moderne opvattingen over de

huwelijksbeleving met betrekking
tot de godsdienst. Een verrassend
pleidooi voor de liefde tussen de
echtgenoten. Verrassend omdat
de pleitbezorger een priester was!

En speciaal over de kinderen, de
.moeilijke" pubers en de nog veel
moeilijker ouders, sprak drs. P. J.
Stolker, psycholoog te Leiden op 29
oktober j.l. Het vraagstuk van de
voorlichting (wanneer - door wie en
hoe?) kwam hier aan de orde. Een
gezond en fris betoog.

Ons kwam ter ore dat zeer velen
het actie-comité verzocht hebben
dergelijke lezingen in de toekomst
meer te organiseren. Dit lijkt ons
een volkomen gemotiveerd verzoek.

H. W.

Haute Coiffure
Institut de Beauté

Tramstraat II, tel. 2723

Groet van de gemeente
Op donderdag 27 en vrijdag 28 no-
vember vindt in het gemeentehuis
de traditionele, ontvangst plaats van
nieuwe inwoners door het gemeente-
bestuur. Aan een der avonden wer-
ken mee: Annette de La Bi je, so-
praan en Jan de Man, piano. Een
filmpje over 'n reis naar Zandvoort,
opgenomen in het begin van deze
eeuw, zal tijdens de ontvangst wor-
den vertoond.

In 't raadhuis wordt ter gelegen-
heid van de begroetingsavonden 'n
kleine expositie ingericht van door
de gemeente aangekochte werken
van Pieter Giltay.

Gesprek over salarissen
Hedenavond komen de leden van de
plaatselijke afdeling van de Alge-
mene bond van Ambtenaren in Ons
Gebouw bijeen om van gedachten te
wisselen oyer het voorstel van bur-
gemeester en wethouders betreffen-
de invoering van maandsalarissen
voor die ambtenaren die thans een
weekloon ontvangen.

Visserij-film „Voor Anker"
A.s. maandagmiddag zal door het
„Voorlichtingsbureau voor Voeding"
te IJmuiden voor de sociëteit „Voor
Anker" in café-restaurant Zomer-
lust een film worden vertoond over'
de visserij. De voorstelling begint
om 2.30 uur.

Lessen in muziek
Het onderzoek van de zijde der
Commissie Cult. Bel. naar mogelijk-
heden tot de eventuele tot stand
koming van een Volksmuziekschool
in Zandvoort is nog in volle gang.
Momenteel is overleg gaande met
de Volksmuziekschool Haarlem en
omstreken. Dit overleg betreft de
vorming van een afdeling Zand-
voort van deze school, aangezien de
Commissie intussen is gebleken dat
een op zichzelf staande school in
financieel opzicht óp de duur be-
zwaarlijk zal zijn. Het bestuur van
deze school beraadt zich thans hier-
over. Indien dit bestuur zijn mede-
werking hieraan kan verlenen zal
nader overleg plaats vinden ter re-
geling van verschillende concrete
zaken. Daarna kan de CCCB gedo-
cumenteerd „naar buiten" optreden,
mede door middel van een demon-
stratieavond.

Op drift
Op maandag 8 en dinsdag 9 de-
cember gaat de toneelvereniging
Op hoop van zegen „Op drift" spe-
len, een toneelspel in zes taferelen
door Jan Lemaire jr. De ultvoerln-
gen vinden plaats in theater „Mo-
nopole".

Jeugdverkeersexamen 1959
Het Verbond voor Veilig Verkeer
staat al sedert jaren op de bres
voor de verkeersopvoeding van de
jeugd. Onder auspiciën van het Ver-
bond werden en worden overal in
het land jeugdverkeersexamens ge-
organiseerd, waarbij de kandidaat-
jes het zo vurig begeerde verkeers-
diploma kunnen behalen. Sedert '46
heeft het Verbond niet minder dan
1.352.478 van deze diploma's uitge-
reikt.

Nu het verkeersonderwijs op de
lagere scholen verplicht wordt ge-
steld bestaat de verwachting dat
de animo voor de — uiteraard vrij-
willige — jeugdverkeersexamens
nog zal toenemen.

Door de Commissie „Eenheid in
de Verkeersexamens" van het Ver
bond voor Veilig Verkeer is dezer
dagen de datum van het schriftelijk
examen 1959 vastgesteld. Dit zal nu
in het gehele land op 10 maart 1959
worden afgenomen.

Avond Josina van den Enden
school
Door de Josina van den Endenschool
werd een ouderavond georganiseerd
die zich in een grote belangstelling
van de zijde van de ouders heeft
mogen verheugen.

De ouderavond stond onder lei-
ding van de heer Loogman, voorzit-
ter van de oudercommissie. Na eni-
ge mededelingen in verband met de
Sint Nicolaasviering' door de leid-
ster van de kleuterschool, mej. A.
Kemp, hield mevr. Boskamp-Mooy,
schoolarts, een .inleiding over ver-
schillende problemen waarmee
ouders en opvoeders worden gecon-
fronteerd.

Hierna hield de heer Koerselman
namens de vereniging „Volksonder-
wijs" een pleidooi voor de openbare
school. Hij riep de ouders op hun
steun en werkkracht aan de ver-
eniging te geven.

De ouderbijeenkomst werd beslo-
ten met een dankwoord van de
voorzitter aan het adres van mevr.
Boskamp-Mooy voor haar causerie.
Hij overhandigde haar daarbij een
boeket bloemen.

Tere huid

VOOR DE JEUGD

een groot raadselboek

Jullie houdt er van raadsels op te
lossen maar als je op één wandeling
goed uit je ogen kijkt geeft de na-
tuur je meer raadsels op dan een
jaar lang puzzels uit kranten en
weekbladen.

Je maakt in je vakantietijd een
zwerftocht met je ouders of vrien-
den over de Veluwe in de provincie
Gelderland. Je zit op een boomstam
uit te rusten. Wat ritselt daar onder
die dorre bladeren? •

Een slang! Weg is hij! Hoe kun-
nen ze zich toch zonder poten zo
bliksemsnel uit de voeten maken?

Wist je dat de slang eeuwen ge-
leden wel degelijk poten bezat? De
sporen er van zijn in oude slangen-
huiden gevonden. Men veronderstelt
zelfs dat ze oorspronkelijk vier po-
ten hadden net als de hagedissen.

Om de een of andere reden, die
we niet kennen, hebben ze de macht
over die poten verloren en zijn gaan
kruipen. Misschien leidde het soort
met de kortste pootjes, die de vlug-
ste kruipers waren, het veiligst be-
staan. Ze werden minder gevangen,
en bleven leven waar hun soort-
genoten, uitstierven. En langzamer-
hand, daar zijn duizenden en nog
eens duizenden jaren voor nodig ge-
weest, namen de schubben de plaats
in van de, verdwijnende poten. '

Er zijn slangen in Amerika die
zich vlugger voortbewegen dan een
hond en .een slang in Zuid-Afrika

schijnt wat snelheid betreft een
paard te evenaren.

Heb je er wel eens over nage-
dacht hoe een vis zwemt?

Je zegt misschien: „door de be-
wegingen van zijn staart". Maar
dan heb je het mis. Proeven hebben
uitgemaakt dat vissen even vlug
zonder als met staart zwemmen.

Een makreel bijvoorbeeld zwemt
door trillingen van zijn lichaam.
Deze trillingen stuwen hem voor-
waarts. Zij worden veroorzaakt
door speciale spieren die paarsge-
wijze over de gehele lengte van de
vis lopen. Eerst trekt de vis de
spieren aan de ene kant samen, dan
die aan de andere kant, zo komt
het gehele lichaam in een golvende
beweging. En het water dat hij op-
hapt om de lucht die het bevat in
te ademen, wordt met kracht door
de kieuwen uitgestoten.

Alleen het ademhalen is al vol-
doende om een stilstaande vis in be-
weging te brengen. Hij moet nood-
zakelijk met zijn vinnen achteruit
roeien om stil te blijven staan.

Drinken vissen? Ik wed dat je
daar geen antwoord op weet te ge-
ven. Het luidt ontkennend. Het re-
gelmatig openen en sluiten van hun
bek is het ademhalingsproces.

Spieren verhinderen het water in
de maag te komen, het stroomt weg
door de kieuwen.

Wist je dat er vissen zijn die van
geslacht veranderen ?

Oesters bijvoorbeeld. Eerst zijn
ze een. korte tijd vrouwtjes, dan
mannetjes. Een oester in de Zoo in
Londen veranderde In 13 maanden
4 maal van geslacht.

„Zoem-zoem-zoem!" daar
vliegt een mug. Waarom en hoe
zoemt hij?

Een tijd lang hebben de natuur-
onderzoekers gedacht dat alle in-
secten doof waren en zij zijn niet
op de gedachte gekomen dat ze wel
eens op een andere wijze zouden
kunnen horen dan door de oren die
wij kennen. De gehoororganen van
de krekels bijvoorbeeld bevinden
zich in hun voorpoten. Ze geven
vrolijk antwoord als je de muziek
die zij maken, nabootst.

De gehoororganen van de manne-
tjes mug zijn fijne horentjes aan
weerszijden van zijn kop. Ze trillen
slechts bij één toon en wel: het ge-
zoem voortgebracht door de vleu-
gels van het vrouwtje. Dat is dus
het enige geluid dat hij in staat is
te horen.

Weet je dat niemand weet waar
het licht van de glimworm vandaan
komt ?

Ook dit raadsel is nog niet op-
gelost: hoe is 't mogelijk dat een
geblindoekte vleermuis toch kan
zien? De volgende proef is geno-
men. Een vleermuis werd in een
klein kamertje waarin een netwerk
van draden gespannen was, losge^
laten. Aan elke draad bevond ziel-
een belletje. Het was er pikdonker
en de vleermuis vloog een half uur
rond zonder dat één belletje geluid
gaf.

Je ziet, we leven in een wonder
baarlijke wereld en zijn omringd
door vragen waarop we maar al, te
vaak het antwoord schuldig, moeten
blijven. '

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

BEVOLKINGSONDERZOEK
Hj, die niet hebben voldaan aan de
iproep voor de doorlichting en niet

zijn opgeroepen voor maandag of
dinsdag a.s., worden verzocht zich
alsnog te laten doorlichten op
woensdag, 19 november a.s., des
middags tussen 2 en 5 uur of 's
avonds tussen 7.30 en 9.00 uur, in
de schermbeeldauto, staande op het

asthuisplein. Men plege voor zo-
veel mogelijk van tevoren overleg
met de administrateur in het ge-
jouwtje van Touring Zandvoort,
ïaadhuisplein.

Opgemerkt wordt dat doorgelicht
wordt vanaf de 15-jarige leeftijd,
aangezien de schoolkinderen regel-
matig door de schoolartsen worden
onderzocht.

Alleen voor bussen
Het college van b. en w. heeft be-
sloten het voor de N.Z.H.V.M.-bus-
sen aangelegde weggedeelte tussen

Kostverlorenstraat-Tolweg-Zand-
voortselaan en het eindpunt bij het
Raadhuisplein voor al het overige
verkeer gesloten te verklaren.

Puzzelen met motor
A.s. zondag 16 november organi-
seert de motorclub „Zandvoort" een
oriëntatierit voor motoren en auto's
over een lengte van ongeveer 70
km. De start vindt plaats om 13 uur
bij „De Vijverhut".

Rode Kruiszegels
Ned. Antillen
3e postadministatie van de Neder-
andse Antillen zal binnenkort een

serie bijzondere frankeerzegels uit-
;even met een bijslag ten bate van

het Rode Kruis daar te lande.
De serie bestaat uit vier zegels;

iet zegelbeeld is voor de vier waar-
den gelijk. Het vertoont een witte
vlag met een rood kruis tegen een
achtergrond, waarop zich de Boven-
windse en Benedenwindse eilanden
ichter aftekenen.

Het ontwerp is verzorgd door de
heer P. Wetselaar te Haarlem, die
ook de tekst en waardecijfers heeft
jetekend.

De waarden, bijslagen (Ant.
munt), verkoopprijzen (Ned. munt)
en kleuren zijn als volgt:

6 cent + 2 cent, 16 cent, bruin;
7V2 cent + 2 Va cent, 20 cent, groen;
15 "cent + 5 cent, 40 cent, oranje;
22i/2 cent + 7i/2 cent, 60 cent
blauw. De prijs van een serie in Ne-
derlandse munt is derhalve ƒ 1,36.

De zegels zullen van l december
1958 tot en met 31 maart 1959 aan
de filatelistenloketten worden ver-
kocht. , i -

Ranglijst Zandvoortmeeuwen
Met een rijke puntenoogst staat
Baarn in West l, 2e klasse a, op
de bovenste plaats. West-Frisia,
iweede van de ranglijst — werd met
6-2 verslagen.

H.B.C verliet de laatste plaats na
een overtuigende 3-0 zege op WB
en laat thans reeds drie clubs ach-
ter zich! Hieronder bevindt zich
Hollandia, dat zondag a.s. bij Zv.m.
op bezoek komt.

De stand is
Baarn
West-Frisia
Zandv.m.
Zeeburgia
WA
WB
JSV
Watergr.m.
HBC
Hollandia
Holland
Kennemers

als volgt:
7 6 O l 12
7 4 1 2 9
7 3 3 1 9
7 3 2 2 8

1 3 7
1 3 7

7 2 3 2 7
7 2 2 3 6
6 2 1 3 5
7 2 0 5 4
7 2 0 5 4
6 1 2 3 4

7 3
7 3

30- 8
17-12
12-11
12-17
17-13
14-14
13-13
11-13
12-20
10-14
10-17

9-15

Burgerlijke stand *
7 november-15 november 1958

Geboren: Fabien Kerstin Renate,
dochter van B. J. Huijgen en H. P.
van der Mei j; Wouter Jan, zoon van
A. W. ten Wolde en C. Ballot.

Ondertrouwd: Willem Paap en
Wilhelmina Catharina Antonia Men-
des; Franciscus van Dalen en Wil-
helmina Geertruida Marina Nies-
sink; Willem Draijer en Johanna
Catharina Duivenvoorden.

Getrouwd: Werner Eduard Barth
en Hendrika Heijnen; Albertus
Hendrikus Leijenhorst en Maaike
van den Broek.

Overleden: Wilhelmina Hendrika
van Lil, oud 70 jaar, weduwe van
W. Pieksma; Johannes Gregoriui
Pekelharing, oud 80 jaar, gehuw.d
met J. Hartgers. v

Geboren buiten de gemeente: Da-
niël Franciscus Jacobus Al.

Overleden buiten de gemeente
Wilhelm Mens.

Zandvoortse Schaakclub
Uitslagen van de tiende ronde on-
derlinge competitie: Lindeman'
Vastenhouw afgebr.; Termes-Jans'
sen 1-0; Kappelhof-v. d. Brom 1-0
Giskes-Roskam 0-1; Nielsen-Hoge
wind Va-Va! Bais-Eldering 1-0; ,v
Duyn-F. dé Jong 1-0; v. d. Duyn
Merkelbach 0-1; Wessel-Slijkerman
0-1;- Hogen Esch sr.-Mühlenbruch
0-1; Kop-Boonzajer 1-0; Hagbort-
Citroen 0-1; Mühlenbruch, jr.-Weber
1-0. ' ' , '

Het tweede tiental verloor de uit-
wedstrijd tegen Halfweg 2 met 6-4
Voor donderdag a.s. staan -,twee
.thuiswedstrijden, op het programma
n.l. , Z.SC., I-Kijk, Uit 3; rZ.S.C. '3^
K.S.C. 2." M'l l ' !. ' < ! Vi. , l ' i ! . L . '

Mensen en zaken
Remedie tegen hoofdpijn

Nou ja 't was een tikje romme-
ig toen vader thuiskwam.

Stephen was jarig en de jongen,
.ag ziek te bed. Eddie was er en
Bert was er en nee, dat komt

straks. Dat Stephen ziek was, bete-
cende meteen een streep door de re-
tening van de talloze vrienden-ge-
weidmakers, die op dergelijke dagen
nogal luidruchtig acte de présence
willen geven. Maar afgezien hier-
van was het toch al vrij rommelig,
omdat de jongere broeders, Roland
en Sjoerd, toevallig vakantie had-
den. En dat was wel genoeg. (Als
Stephen niet ziek was geweest en
de normale audiëntie had verleend,
was het perceel tot de grond toe af-

ebroken). Het ellendige was nu
dat vader eigenlijk eh niet
erg lekker thuis kwam. Met de
meeste nadruk moet gezegd worden
dat dit „niet leker zijn" op geen en-
kele wijze verband hield met een
intiem fuifje in 'n vriendenkring op
zaterdagavond. De mantel der lief-
de wordt over zoveel dingen en situ-
aties geworpen Waarom dan
niet over dit overigens meesterlijk
gezellige'fuifje?! Enfin, vader was
niet lekker en hij deinsde, even te-
rug, toen hij z'n woning betrad. „Ah

tante Mien leuk dat je er
beat!" (Tante Mien komt altijd met
Stephens verjaardag). Dag mam,
dag Annelies, dag jongens, welge-
feliciteerd met Stephen. O ja...^.. 's
morgens bestaat er -zo weinig gele-
genheid om mam te feliciteren met
de verjaardag van haar kinderen,
want vader moet zo vroeg de
deur uit.
t. Werd rumoerig- in samenwerking
met Eddie en Bertje voornoemd en
de radio, waar vandaan iemand
hardnekkige pogingen deed belang-
stelling te wekken voor het land-
bouwschap of zo iets. Reeds eer-
der had Stephen, die praalde en
(vanwege z'n ziekte) leed. in het
bed van vader en mam, de diverse
cadeaus in ontvangst genomen. De
jongens hadden zich niet. onbetuigd
gelaten. Annelies had de zeldzame
ingeving gehad Stephen een zak
toffees te schenken, waar ze zelf
(ook) dol op is. En tante Mien
maakte Stephen sprakeloos door een
polshorloge mee te brengen .'. Ja-
wel, het horloge van oom Nol, dat
deze zelf niet meer behoeft te dra-
gen. Midden in de drukte voelde je
even de stilte, Dank je 'wel tante
Mien dank je oom Nol een
groot en groots cadeau.

Moeder had een cake gebakken, -
waarop dertien kaarsjes stonden.
Die waren al half op, maar dat was
ook de bedoeling. Vader installeerde
zich in „z'n luie" en nam kennis
van de gebeurtenissen van de dag:
slingers opgehangen door Annelies,
gebekvecht- e^,,, Tjoodsqhappen ,ï.gc-
daan door Sjoerd en Roland, ver-
jaardagsvisitie ontvangen door mam,
koffie gezet door mam, afgewas-
sen en gewandeld door tante Mien,
cowboyboekjes „verslonden" door
Eddie en Bert, brief 'geschreven
(aan Stephen) door oma, die de
groeten deed van grootvader en
een riks insloot (Achteraf heeft
Stephen zoveel geld ontvangen, dat
vader er over peinst een lening bij
z'n zoon te sluiten).

Vaders hoofdpijn, veroorzaakt'
door een dag in Alkmaar en. een
treiterig pseudogriepje, zei: „Ga
naar je bed, man, je zingt 't niet
uit!"

Via een medelijdend-goedkeurend
hoofdknikje van mam wankelde
vader naar z'n lijdenssponde. Om-
dat zijn bed bezet was door Stephen
stelde Annelies haar legerstede be-
schikbaar. Vader lag en zuchtte
verlicht

Totdat er opeens een uitzonder-
lijk gerucht z'n oor trof: O, lieve
hemel, daar komen de melden! Par-
don, dat is wat cru, het waren de
vriendinnen van mam, die blijkbaar
naar Stephen z'n verjaardag kwa-
men kijken.

Het waren vier dames, die het
eerder gemelde fuifje van zaterdag-
avond hadden helpen slagen. Vader
voelde zich plotseling veel beter en
hij schaamde zich dat hij zo naar-
geestig in het bed van Annelies lag.
„Kom er maar uit, sukkel," zei z'n
hoofdpijn, „dit is ook niets.- be-
groet de meisjes nu eens vriende-
lijk en zet je zorgen op zijl"
Vader kleedde zich wonderlijk vlug
aan voor een ziek mens en stortte
zich naar beneden.

Hij werd opgenomen in het geroe-
zemoes van de verjaardag, die
geen rekening hield met het zieke
feêstvarken en- de zieke vader van
het varken.

De meisjes haalden herinneringen
op. (Uiteraard van de zaterdag-
avond j.l.). ' ' " -

Zeker wel, er moet meer en'meer
gefuifd worden. • MOMUS.

Hoeveel luisteraars en
kijkers

Op l november 1958 bedroeg het
aantal geregistreerde; radio-ont-
vangtoestellen 2.471.360 i - tegen
'2.461.901'op i oktober 1958.'.. .

In hetzelfde tijdvak steeg het
aantal aangegeven televisietoêstel-
len van 345.489 tot 359.229 (t/m 12
november 365.942).

Op l november, 1958 waren er
509.380 aangeslotenen op het draad-
omroepnet tegen 510.556 op l okto-
ber 1958.

_handen
r
|riuw'of-schró,ol



FAMILIEBERICHTEN

In plaats van kaarten

Willem Pieter Charles van der Sloot
en

Alle Waterdrinker
hebben de eer U, mede namens we-
derzijdse ouders, kennis te geven
van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking D.V. zal
plaats vinden op maandag l decem-
ber 1958 v.m. 11.30 uur ten raad-
huize.
Kerkelijke bevestiging door de Wei-
eerwaarde Heer ds. C. de Ru, des
namiddags te 12.15 uur in Ned. Her-
vormde Kerk.
Zandvoort, no'vember 1958
Brugstraat 20 .
Piet Leffertsstraat 42
Receptie: maandag l december 1958
's middags van 3.30-5.30 in Restau-
rant „Zomerlust", Kosterstraat 5.
Toekomstig adres: Kosterstraat 5,
Zandvoort

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 9 uur:
Doktoren:

P. Flieringa
Brederodestraat l, telefoon 2181

Zondag 16 november
Dierenarts J. Hagedoorn
Heemst. Dreef 11, Heemstede, te-
lefoon 35521.

Wükzuster:
A. Langeveld
Gasthuishofje 27, telefoon 2791

Apotheek:
15—21 november:
Apotheek Wijnne, Haltestraat 8.
Iedere avond vanaf 6.30 uur
alleen geopend voor recepten en
spoedgevallen.

P R E D I K B E U R T E N

Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 16 november

10.30 uur: ds. C. de Ru.
Medewerking van het kinderkoor
's Avonds geen dienst.

Kapel Woodbrookers:
10.45 uur: mej. ds. W. H. Buijs.

Jeugdkapel om 10.30 uur in het
Jeugdhuis.
10.30 uur: de heer J. E. v. Epen.

Ned. Protestantenbond, Brngstraat 15
Zondag 16 november

10.30 uur: ds. J. Heidinga, Ned.
Herv. pred. te Haarlem.

-Het-huis-in-de duinen: - - -
19.30 u.: ds. H. Wethmar, Doops-
gezind pred. te Zaandam.

Gereformeerde Kerk
Jnllanaweg hoek Emmaweg
Zondag 16 november

10 uur: ds. A. de Ruiter.
17 uur: ds. A. de Ruiter. Z. 13.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Op «on- en feestdagen H.H. Missen

om 7.30-9.00 uur de Hoogmis en
11.00 uur de laatste H. Mis. In
Huis in de Duinen om 8.30 uur.
's Avonds Lof om 7.00 uur.

In de week H.H. Missen om 7.00
uur en 7.45; 's avonds Lof om
7.30 uur.

Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 18 november

3 uur samenkomst in .Pniël", Zui-
derstraat 3.
Spr. H. Veldkamp, evangelist te
Den Haag.

Jehova's getuigen
' Woensdagavond 8—9 uur bijbel-

studie Koninginneweg 44 en zon-
dagmiddag 2—3 uur Wachttoren-
studie Hogeweg 7 te Zandvoort.

Humanistïgch Verbond
Zondag 16 november 8.45 u. (Vara)
prof. dr. G. Stuiveling over: Het
recht op zichzelf te zijn.

Daar kunt u heen
Slonopole

Vanaf vrijdag 1% november tfm zon-
ddff 16 november, 8 uur: film

_„Johnny knapt 't op"
vanaf maandag n november t/m
woensdag 19 november, 8 uur: film
„Een luis voor je sterf"
Donderdag 20 november, 8 uur: film
„Hamlet".
Zondagmiddag 16 november, 2.30
uur: Rin Tin Tin, de dappere wolfs-
hond.

Hotel Bouwes
Gedurende het weekend: Cor Halle-

sextet.
Zondags matinee.

Stadsschouwburg, Haarlem
Zaterdag IS en zondag 16 novem-
ber, 8 uur: Toneelgroep Ensemble
„Melinda".
Dinsdag 80 november, 8 uur: „Het
Njed. -gallet", ,,; , , { , '
Donderdag 20'' november^ ,'S' 'uur:
Ctiarlötte Kohier „Pension* • Rustig".

greet kuntz-zonjee
rijks med. gedipl.

schoonheidspecialiste
f gezicht- en lichaamshoogteson
(adv. inz. gelaatsverzorging

frans zwaanstraat 88
tel. 02507-2338

(uitsluitend volgens afspraak)

Een stofzuiger om trots op
te zijn:

Excelsior
stofzuiger

Nieuw model, prima zuig-
toaoht ƒ 145 of ƒ 2 p.w.

Televisie Radio Specialist

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Voor al uw

EINDWERK
en

DRUKWERK
naar

Gertenbachs
Drukkerij

Achterweg l - Telefoon 2135

Sport- en judo-instituut

BUCHÈL
Hogeweg 42 - privé nr. 60

Vanaf heden vormen wij: kleine
clubs (6 a 8 pers.)

heren indoortrainig
dames keep fit

• JEUGDJUDO (6 t/m 15 jaar)
JUDO
JTU-JITSU
DAMESJUDO
BODY BUILDING
BOKSEN vanaf december.

Prospectus gaarne op aanvraag.

Amsterdamse
Groentecentrale

Jan Filmer
TOLWEG 16 - TELEF. 3195

GROENTEN
Spruitjes per pond 25
Lof per pond 39
Bloemkool per stuk 39
Andijvie per pond 10
Sla 2 voor 25
Prei 2 pond 35
Worteltjes 2 pond 35
Groene kool 3 pond 25
Rode kool 3 pond 25
Wortelen 3 pond 25
Uien 3 pond 25
Koolraap 3 pond 25
Gekookte bietjes 2 pond 25

FRUIT
Druiven per pond 69
Handappelen

Jonathans 3 pond 38
Jonathans 3 pond 65
Cocks Orange 3 pond ... 58
Cocks Orange 3 pond ... 98

Handperen 3 pond 65
Handperen 2 pond 55
Handperen 2 pond 65
Goudreinetten 3 pond 35
Goudreinetten 3 pond ... 39
Goudreinetten 5 pond ... 100
Stoof peren 2 pond 30

AARDAPPELEN
10 kg Zeeuwse bintjes ... 180
10 kg Zeeuwse

eigenheimers 180

PANKLARE GROENTEN
Panklare worteltjes p^p. 20
Panklare soepgroenten p.o. 15
Panklare uien per pond,... 18
Panklare hutspot per pond 10
Panklare prei per pond ..'. 25
Panklare groene kool p.p. 15
Panklare koolraap 2 pond 25
Panklare rode kool p.p. 10
Panklare boerenkool p.p. 19
Panklare andijvie per pgn,d 15.

BELANGRIJKE MEDEDELING!
Dit was de

„steen des aanstoots"
Wij doen straks ook weer mee met
de bekende Sint Nicolaassegels.
Thans reeds reserveren wij ze bij

uw aankoop!

Dit bericht was voor de heren van het Sint Ni-
colaascomité aanleiding om de

fa Nooy te royeren
Opnieuw blijkt ,dat de één een koe mag stelen
en de ander nog niet over de muur mag kijken.
Want wat anderen STIEKU M deden, mag
de fa. Nooy in het openbaar niet navolgen.

Sint Nicolaas wordt niet INGEHAALD,
hoewel dit een der hoogtepunen van de actie
dient te zijn en dit voorheen ook altijd was.

Nu heeft St. Nicolaas wat UITGEHAALD,
want de fa. Nooy wordt door hem in staat ge-
steld, onversaagd verder te gaan met het ont-
wikkelen van ZIJN Sint Nicolaasactie, ondanks
alle tegenwerking.
Hiernaast vindt u daarover alle bijzonderheden.

Ziet en overtuigt U!
Onze sortering is enorm
Elk kind een verrassing
Sint Nicolaaspapier
gratis op aanvrage

Persoonlijke?lijst van St.Nicolaas
Deelnemers:

Afd. Textiel

Nooy
Grote Krocht 20

Nooy geeft ook de bekende
SINT NICOLAAS-ZEGELS

bij aankoop van f l,—
0 F bij aankoop van 10 gulden
kunt u kiezen tussen

1 paar Ie keus NYLONS, waarde 3,90 voor 0,75
l paar HERENSOKKEN, waarde 3,50 voor 0,75
Een mooie DAS, diverse soorten 0,75

Voor al Uw
St. Nicolaas-
inkopen
met of zonder
zegels

GROTE KROCHT 20

Zie onze speciale ZAKDOEKENETALAGE
op het Raadhuisplein

NOOY, specialist in
m PYAMA'S, PULLOVERS, VESTEN,
SHAWLS, HANDSCHOENEN, OVER-
HEMDEN, STROPDASSEN enz. enz.

NIEUWE VOLKSWAGENS
'58 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.
Pieters, Haarl.str. 2, tel.3652

J. F. Zwerver
Arts

zaterdag 15 november
AFWEZIG

ZIT-SLAAPKAMER ( S)
m. stoókgel.h. aangeb. v.
dame, direct of later. Br.
nr. 8804 bur. Zandv. Crt.

Te koop HUIS villapark
Kostverl. m. garage, leeg
te aanv. Mak. K. C. v. d.
Broek, Brederodestraat 25
BRABANTSE KACHEL
te koop. Haaflemmerstr.13

3 PAKKISTEN te koop.
Hogeweg 69 zwart.

Ter overn. aang. -zw. -taft-
zijde JAPON z.g.a.n. mt.
42-44 ƒ 25,-. Haltestr. 25.

Te koop: rode COCKER
SPANIEL, teef m. stamb.,
5 mnd, ingeënt, ƒ 100,-.
Van Lennepweg 73zwart.

Aangeb. Jaarsma HAARD
kl. brand. Frans Zwaan-
straat 68.

Te koop: TWEE PERCE-
LEN op eerste stand, vrij
ben. en bovenhuis, waar-
van een ben.huis 3 kmrs,
keuk., douchecel vrij komt,
met ruil 3- of 4-kmr won.
te A'dam. Vr.pr. ƒ 28.000.
HUIS bev. ben. gr. kmr,
keuk., kelder, garage, sch.
.en gr. tuin. Eigen grond.
Bov. 4 slpkmrs, met bad en
zolder, dad. te aanvaarden.
Nieuw te bouwen PERCE-
LEN MET GARAGE, 5
kmrs, keuk., douchecel, m.
rijkspremie van ƒ 4500,—.
PRACHT HUIS a.d. Boul.
Zd. met oliestook, 6 kmrs,
keuk. en bijkeuk., garage,
GROOT HUIS a. d. Zd.
Boul., zeer geschikt voor
gem. te verhuren.
Gem. VILLAATJE te h
voor een jaar dadelijk te
aanvaarden.
Gem. HUIS TE HUUR
vanaf heden tot de eerste
juni 1959. Gelegen bij de
Boulevard.
MAKELAAR W. PAAP
Hogeweg 17, telefoon 2965

Aangeb. HUIS, helft van
2 onder l kap. Brederode-
str. Zandvoort. ƒ 40.OOO
compleet inger. Voor rus-
tige woning in A'dam, ge-
schikt voor ouder echt-
paar. Liefst met centrale
verw., tel. en bad. Br. on-
der no 8806 bur. Z. Crt.

Te koop aangeb. JAARS-
MA HAARD ƒ 30,—. Oos-
parkstraat 58

PATATES-FRITES
Bedrijf t.o.n. gevr. of win-
kelhuis op goed punt. Br
onder no 8807 Z. Crt.

Beddenmagazijn

W. H. KEMPER
Haltestraat 21
Telefoon 2119-2344

Sint Nikolaas cadeau
'l' pers. sprei ƒ 19,75
2 pers. sprei ƒ 24,75
Deelnemer, jn
Sint Nicolaas-actie

WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort

Aang. bij Surinamepl. mod.
zonn. woning 4 krs, keuk.,
douchcel en zolderk.
'Gevr. dito of grotere wo-
ning. Br. 8401 Z. Crt.
Te koop: JONGENSRIJ-
WIEL ƒ 30. Dr. C. A. Ger-
kestraat 105.
TE KOOP: grijs horen-
pak mt 46-48 ƒ 12,50; fan-
tasiebroek ƒ 7,50; nieuwe
electr. bout ƒ 10. Kostver-
lorenstraat 89b.
St. ,Nicolaascadeau: ti TA-
FELBILJART te koop ƒ85.
Schoolplein 3.
Te koop DUBBEL WOON-
HUIS, waarv. ben.huis vrij
te aanv., bev. 2 gr. kmrs,
badk. m... gr woonkeuken,
Bruinzeel. centr. dorp. Br.
nr. 8805 Z. Crt.
T.o. l paar kunstseh. m.
sch. 38 ƒ 15; l pr hockey-
sch. m. 37 ƒ 7,50; avondj.

ƒ 10 (12-13 j.); l rij-
broek ƒ 15 (12-13 j.); l
kinderfiets 5-7 j. ƒ 10. Em-
maweg 14, tel. 2193 tus-
sen 4—6 uur.
Aang. z.g.a.n. el. NAAI-
MACHINE, elektr. ZEIL-
WRIJVER, z.g.a.n. witte
Eng. KINDERWAGEN,
2 kelim FAUTEUILS. Z.
Boulevard 83a, tel. 2303.
Gerout. secretaresse zou
gaarne adm., corr., boekh.
enz. als T H U I S W E R K
voor U verzorgen. Br. 8801
bur. Zandv. Crt.
Fl. heldere WERKSTER
gevr. ben. 40 j., m. en vr.
9.30-1 u. ƒ 1.50 p.u. Mevr.
Bijtelaar. Fr. Zwaanstr. 7<t

WERKSTER gev. l och-
tend p.w. v. 9-12.30 u. f 1,75
p.u. Vinkenstraat 32, telef.
3726.

Tweetal b.z.a. als SINT
NICOLAAS en ZW. PIET.
Bilderdijkstraat 19 of C.
.Huygensstraat 18.

ERVAREN CHAUFFEUR
gevr. Transportbedrijf A.
C. Koomen, Patrijzen-
straat 2, tel. 2787.
COSTUMIERE heeft nog
enige dagen vrij p.w. Br.
nr. 8803 Zandv. Crt.
Te koop gevraagd vaste
wastafel compleet of ge-
deeltelijk. Jan Snijer-
plein 1. - -' •"-
Laat nu uw SCHILDERIJ-
EN PORTRETLIJSTEN
MODERNISEREN in lich-
te kleuren. Goedkoper dan
nieuwe. Gr. Krocht 30a.

Rijks gedipl.

schoonheidsspecialiste
(manicure)
Behandeling volgens afspr.
Indien gewenst ook aan
huis. Telefoon 3658.

ENGELSE LES
voor elk gewenst doel;
emigr., bijwerk, van scho-
lieren enz. Mevr. B. Pot-
ter, Brederodestraat 32-1.

Voor
PRIMA STOFFEERWERK
Heemeijer, Van Ostade-
straat 7, tel. 3116.

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen. Tot
1.30 uur geopend., Zee-
straat 62, tel. 2263.

Wilt U leren BRIDGEN?
Stelt U dan in verbinding
met W. G. Gebe. Grote
Krocht 30a.
Wat voor feest of partö?
Alles verhuren wjj!
Glaswerk( porcelein, bestek-
ken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker, telef. 2164
Beddenmagazijn

W.H.Kemper
Haltestr. 21, tel. 2119-2344
Deelnemer
Sint Nicolaas-actie
2 pers. 100 % wollen
Van Wijk deken f45,-
Pracht sortering

ZAKKEN
(met garantiebewijs)

Drogisterij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7 - Tel. 2327

Laat uw hond door een
erk. trimmer PLUKKEN
of SCHEREN. Spec. aan-
bev. door h.h. dierenartsen.
Ook aan huis te ontbieden.
G, WALMAN, Kl. Hout-
straat 34, Haarlem, tele-
foon 02500-14303.

Onze weekreclame
is weer bijzonder!

prima Allerhande
•65 et 250 gram

Banketstaaf
van 1,25 voor f 0,95

Fondant borstplaat
49 et 250 gram

Fa A,v,d,Mijeen Zn
Schoolplein 4 - Tel. 2467

lakens
Fleurige dessins
van een zeer bekend merk.
(Zeer kleine foutjes).

130x160
4,95

45
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RADIO EN TELEVISIE
Grote keuze PHILIPS draagbare radio's

PHILIPS WASMACHINES
VattVfl STOFZUIGERS
«nirBini T nnvwr CENTRIFUGESbUJlAUU liUKEJH£ PLATENSPELERS
BLAUPUNKT KOELKASTEN

In onze showroom tonen wij U het allernieuwste -
J. KEUR

Electro-radio-technisch bureau
BURGEM.
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

H O L I D A Y
Auto's zonder chauffeur
Uitsl. model 1957 en 1958 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapitan,
Fords Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10454

DEZE WEEK NOTEREN:
Schouderkarbonade 500 gr. 1,78
Ribkarbonade 500 gr. 1,98
Haaskarbonade 500 gr. 2,08

RUNDVLEES:
Riblappen 500 gr. 2,08
Magere lappen 500 gr. 2,40
Rosbief, lende, entre cote

500 gr. 2,60
Biefstuk 100 gr. 0,65
l pond gehakt, l pakje margarine

1,80
Winkellappen en stukjes vlees

500 gr. 1,88

,La Viande'
KL. KROCHT l, TELEFOON 2438

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Zijlweg 63, Haarlem, tel. 15H1
Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver-
zorging van begrafenissen, cre-
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

BEDDENMAGAGAZIJN

W. H. Kemper
Haltestraat 21, telefoon 2119-2344
2 pers. 100% wollen MERK DEKEN
Extra grote maat 180x215 ƒ 48,—

Deelnemer Sint Nicolaas-actie

Voor al uw
ONDERHOUDSWERK
VERBOUWINGEN en
NIEUWBOUW, naar:

Bouwk. Aannemingsbedrijf

„ARJO "
p.a. P. Bakkenhoven, Piet
Leffertsstraat 19, Zandvoort.

BEDDENMAGAZIJN

W, H. K o in po r
Haltestraat 21 Tel. 2119-2344

Sint Nikolaas cadeau
1 pers DYNEL DEKEN, doet dienst
voor drie dekens ƒ 39,—.
2 pers. DYNEL DEKEN ƒ49, ƒ59.
Deelnemer Sint Nicolaas-actie

Annex CABARET EXTASE
Zandvoort

Het gehele jaar geopend

Programma maand november
Gedurende de week-ends het

Cor Halle-sextet
met zang van

LUUT BUIJSMA.N
Afgewisseld door een

cabaretprogramma
met internationale artisten

*
ZONDAGS MATIN-EE

met volledig avondprogramma

telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau Vreemdelm-

genverkeer. Kiosk Raadhuisplein
2345 Gemeente Secretarie
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein
2231 Boekhandel v/h Esvé.

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3346 Hoboplcx, Stationsplein 13-15,
Hout, board, triplex

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHELDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
Tel. 2562, Zandvoort Gevestigd 1879

Burg. Engelbertsstraat 54
GLAS-ASSURANTIE *

Modehuis
S. PILLER
KERKSTRAAT 4 - TELEF. 3397

ZIE, DE MAAN SCHIJNT DOOR DE BOMEN, dus de
Sint is in aantocht. En omdat hij weet dat de gulden bij
ons het DUBBELE .waard is, koopt hij bij ons ZEER
MOOIE EN NUTTIGE CADEAUS.

Het is Sint Nicolaas
prijzenfeest
Dit zijn laagte-record prijzen! Hier komt het.'

RESTANT GABARDINE ROKKEN 4,50
RESTANT BLOUSES 2,95
ZWITSERS JERSEYPAKJE, zuiver wol, rok met vest

16.50
GABARDINE PANTALONS, prima pasvorm 14,95
WOLLEN GABARDINE ROKKEN, alle kleuren,

tot maat 53 11,95
WOLLEN TWEEDROKKEN, de grote mode vanaf 6,50

En alweer een geheel nieuw sortiment Zwitserse en
Italiaanse PULLOVERS en VESTEN reeds vanaf 9,75

En nog veel meer koopjes

MAAR TOCH krijgt U bij aankoop van ƒ 30,- een

blouse cadeau!
Voor de heren, die hun vrouw verrassen willen, hebben wij
WAARDEBONNEN, zodat mevrouw zelf keus kan maken.
Wij zijn aangesloten bij de Sint Nicolaasactie.

U besteedt uw geld maar eenmaal, dus besteedt 't goed!

MODEHlieS 5. PILLER
KERKSTRAAT 4 - TELEF. 3397

A.S. ZATERDAG:

8 heerlijke zandspritsen
voor f 0,70

En als speciale aanbieding:
Een heerlijke spijstaart

voor slechts f 1,25
Vraagt onze bezorgers naar deze speciale aan-
biedingen. Zij zullen U graag bedienen!

Fa. H. VUN STAVEREN
Zeestraat 48 - Telefoon 2684

Abonneert U op de Zandvoortse Courant

Ondergetekende, J. A. van Hoorn, deelt hierbij
mede dat hij zijn Hotel-café-restaurant „Zand-
voort Duin" heeft overgedaan aan de

Gebr. van Houten
Hij dankt de clientèle voor het genoten ver-
trouwen en beveelt zijn opvolgers gaarne bij
U aan. ' J. A. van Hoorn.

In aansluiting op het bovenstaande hebben wij
het genoegen U ter kennismaking met de
nieuwe exploitanten uit te nodigen op dinsdag
18 november tussen 3 en 5 uur in Hotel-café-
restaurant „Zandvoort Duin".

Aanbevelend,

GEBR. VAN HOUTEN
ZEESTRAAT 29 — TELEFOON 2781

GEVESTIGD IN ELK POSTKANTOOR

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

Vanaf VRIJDAG 14 NOVEMBER t.m.
ZONDAG 16 NOVEMBER, 8 uur

Johnny knapt 't op
(Ga va barder)

Eddie Constantine, Jean Garmet, Roger
Saget, May Britt, Monique van Vooren.

Eddie (Vuisten en vrouwen) Constantine in een
nieuw opwindend avontuur. Toegang 18 jaar.

Vanaf MAANDAG 17 NOVEMBER t.m.
WOENSDAG 19 NOVEMBER, 8 uur

Een kus
voor je sterf

(A kiss bef ore dying)
Robert Wagner, Jeffrey Hunter, Virginia
Leith, Joanne Woodward.

Voor haar was de enige uitweg het huwelijk....
Voor hem was er slechts één kans: moord!
Cinemascope. Color by de Luxe. Toegang 18 jr.

DONDERDAG 20 NOVEMBER, 8 uur
Laurence Olivier stelt U voor

Hamlet
door William Sheakespeare.

Eileen Herlie als Gertrude, de koningin
Basil Sidney als Claudius, de koning
Laurence Olivier als Hamlet, prins van Dene-

marken.
Norman Wooland als Horatio, zijn vriend
Felix Alymer als Polonius, opperkamerheer
Torence Morgan als Laertes, zijn zoon
Jean Simons als Ophelia, zijn dochter
Toegang 14 jaar.

ZONDAGMIDDAG 16 NOVEMBER, 2.30 uur

Rin Tin Tin, de
dappere wolfshond
Rin-Tin-Tin offert zijn vrijheid om z'n baas
te redden! Toegang elke leeftijd.

BEDDENMAGAZIJN

W. H. KEMPER
Haltestraat 21, telefoon 2119-2344
Deelnemer Sint Nicolaas-actie

2 PERSOONS Vs + 2/3 VERENDE MATRAS
f 87,50 - f 122,-

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko, telefoon 2424

DB VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLEM EN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

holpt U
ALS OVERHEIDSINSTELLING

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet

inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-

keliers) aan het Kennemer Financierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

KRKENDE BOVAG MOTOR- en
AUTOHANDEL

SMIT
PARALLELWEG 32-34 < TELEF. 2091

Wij kunnen U thans leveren
alle beleende merken

Motoren, scooters,
bromfietsen, rijwielen
Ook voor

reparatie en onderhoud
7iet aangewezen adres in Zandvoort
Betaling op gemakkelijke conditie
Komt U eens langs, het verplicht U tot niets!



Tweede blad van de Zandvoortse Courant Vrijdag 14 november 1958

staat uw
Over de vroedvrouw

De opmerking: „ik ben voor de
vooruitgang, de trekschuit en de
paardetram zijn weg, de functie van
vroedvrouw moet dan ook maar
verdwijnen", die ik las in het ver-
slag van de laatstgehouden raads-
vergadering toont weer eens duide-
lijk aan, hoe moeilijk het voor een
niet-deskundige is, om over bepaal-
de onderwerpen een oordeel te vor-
men.

Het zou interessant zijn om dit
raadsverslag aan de hoogleraren in
de verloskunde in Nederland voor
te leggen. In de laatste jaren begint
namelijk het onderwijs in de verlos-
kunde aan de a.s. artsen zorgen te
baren (!). Door allerlei oorzaken,
die nu niet ter zake doen, beginnen
de nu afstuderende artsen volkomen
onvoorbereid en onervaren aan dit
deel van hun taak, of sterker nog,
beginnen niet eens aan deze taak.
Het is mij bekend dat er streken in
Nederland zijn waar de bevallingen
alleen door de vroedvrouw of spe-
cialist worden gedaan. Het is mij
ook bekend, dat één dezer hoogle-
raren er voorstander van is om van
de bevoegdheid die de arts door
middel van zijn diploma verwerft
(genees-, heel- en verloskunde) het
laatste te schrappen in de toekomst
en aan de vroedvrouw te laten.

Hoe urgent dit probleem gaat
worden blijkt o.m. uit een kortge-
leden door de Ziekenfondsraad ge-
nomen beslissing op veel ruimere
schaal dan vroeger ziekenhuisopna-
me bij bevalling door het Zieken-
fonds te laten vergoeden.

Omdat Zandvoort nu in het ge-
lukkige bezit is van artsen die al-
len verloskundige ervaring hebben,
heeft het raadslid gedacht dat de
functie- van de vroedvrouw uit de
tijd geraakt. Uit het bovenstaande
zal U hopenlijk duidelijk zijn dat in
stede van een vergelijking met de
trekschuit die met een maanraket
eerder op zijn plaats is.

J. VAN DER MEER
arts

«f
Geachte redactie,

Tot mijn leedwezen heb ik uit het
raadsverslag moeten concluderen,
dat sommige van onze raads-
leden niet erg op de hoogte zijn
met de sociale toestanden in Zand-
voort. De interesse van enkele
raadsleden in de sociale omstandig-
heden -is - blijkbaar 'erg gering." Tot
de heren Tates, Koning, Hose en
Breure zou ik willen zeggen: heeft
u al eens een bevalling meege-
maakt ?

Mijns inziens was een beetje meer

Ad. Notten
Voor uw

textielgoederen
HALTESTRAAT 59, tel. 3398

Sint Nikolaas cadeau
l pers. DIVANBED met
l pers. VERENDE MATRAS ƒ 70,

Beddenmagazijn

W, H, KEMPER
Haltestra.t 21, telefoon 2119-2344
Deelnemer Sint Nicolaas-actie

respect voor dit ambt, dat met het
leven van de mens te maken heeft,
meer op zijn plaats geweest dan de
lachwekkende betogen.

De raadsleden blijken niet op de
hoogte met de sociale aspecten van
deze zaak. De heer Gosen zou ik
willen zeggen dat er in Rotterdam
nog een speciale opleiding is voor
verloskundigen. En dat hij een
vroedvrouw vergelijkt met een trek-
schuit is beneden zijn waardigheid,
als raadslid. De studie voor een ver-
loskundige is toch altijd nog de
helft van een artsen studie.

Ik hoop van harte dat de heer
Gosen op de volgende raadsvergade-
ring een plan in zal dienen om de
gemeentelijke verloskundige —
Zuster Bokma — die de gemeente
Zandvoort 25 jaar met al haar
kracht en kunde heeft gediend, die
lief en leed in de gemeente heeft
meegemaakt, voor haar arbeid te
huldigen!

Hoogachtend
C. Steetskamp
Zr. D. Brondersstraat 38

Zeepost
Met de volgende schepen kan zee-
post worden verzonden. De data,
waarop de correspondentie uiterlijk
ter post moet zijn bezorgd, staan
achter de naam van het schip ver-
meld.
Argentinië:

ss Highland Princess, 17/11.
Australië: ss „Orontes", 19/11.
Brazilië ss Highland Princess, 17/11

ss Libertad, 20/11.
Canada: ss Statendam, 19/11.
Chili via New York, 19/11.
Ned. Antillen:

ms Oranje Nassau, 18/11.
Ned. Nw. Guinea, ms Blitar, 20/11.
Nw. Zeeland via Engeland, 22/11.
Suriname: ss Ganymedes, 18/11.
Unie van Zuid Afrika en Z.W. Afri-

ka: ms Edinburgh Castle, 22/11.
Inlichtingen betreffende de verzen-
dingsdata van postpakketten geven
de postkantoren.

Openbare bibliotheek
Nieuwe aanwinsten

Johan Fabricius - Schimmenspel.
Georges Hebbelinck - Het meisje in

de kelder. "
Erszébet" Kisjókai - Teken aan de

wand.
Clare Lennart - De ogen van Roosje
Somerset Maugham - Vreemdeling

in Parijs.
Vladimir Nabokov - Pnin.
Barbara Noack - Het begon zo on-

schuldig.
Robert Ruark - Iets van waarde.
Elleston Trevor - Tussen muur en

water.
— De invasie.

Slagerij Gaus
750 gr riblappen 3,08
750 gr mooie lappen 2,55
750 gr rosbief 3.38
500 gr zeer malse bief stuk ... 2,90
750 gr sch. earbonade 2,63
250 gr tartaar 1,10

SOEPPAKKET
150 gr gehakt
100 gr poulet, samen 0,89

250 gr leverworst 0,65
500 gr gekookte worst 1,30
250 gr Saks. leverworst 0,69
100 gr ham, 100 gr gek. worst 0,85
100 gr grove worst
100 gr saks. leverworst 0,85
KERKSTRAAT 14 - TELEF. 2102

Voor Sint Nicolaas-inkopen
kunt U bij ons terecht!

De allernieuwste Japanse Yashica 8 mm filmcamera. Uitwisselbaar
optiek voor de ongelofelijke prijs van f 199,—.
Japanse Samoca kleinbeeld camera ƒ 79,— en ƒ 130,—. bijpassende be-

lichtingsmeter slechts ƒ 20,—.
Verder alle bekende merken camera's voorradig, zos,!s Zeis-Ikon,

Adox, Agfa, Rolleicord enz.
Een grote collectie zeer voordelige albums.
Ook hebben wij leuke etuitjes, filters, lenskwastjes en de nieuwste
plakstiften, lijstjes. Reporter weekend tassen vanaf ƒ 9,90.
Wij maken ook portretten, pasfoto's en reproducties.
Uw speciaalzaak

BIJVERDIENSTE
Levens- en Volksverz.maatschappij

vraagt voor Zandvoort een

AGHEF VERTEGENWOORDIGER
Bij het acquisitiewerk wordt door een inspec-
teur hulp verleend. Br. onder nr. 8802 bureau
van de Zandvoortse Courant, Achterweg 1.

GEMEENTE-WATERLEIDING ZANDVOORT
Voor het pompstation, filterbedrijf en water-
meterreparatie-werkplaats te Bentveld wordt
gevraagd een

MACHINIST
Rang: fitter-machinist, groep VI van de gem.
salarisverordening.
Salaris: ƒ 78,82—ƒ 88,32 per week, exclusief
wachtdiensten ƒ 487,41 per jaar, dienstkleding,
vakantietoeslag 4%, huurcompensatie ƒ 161,76
per jaar.
Dienstwoning beschikbaar, de huurprijs be-
draagt ƒ 412,50 per jaar.
Opleiding: L.T.S. (machine-bankwerker) strekt
tot aanbeveling.
Schriftelijke solicitaties vóór 24 november a.s.
aan de directeur Gemeente-Bedrijven, Thor-
beckestraat 27, Zandvoort.

De Stichting Gemeenschapshuis Zandvoort
zoekt voor het binnenkort te openen gemeen-
schapshuis

CONGIERCE
IN ALGEHELE DIENST

Uitvoerige uitsluitend schriftelijke sollicitaties
te richten aan de secretaris: J. F. de Bruijn,
Van Lennepweg 16-IV, Zandvoort.

5 DEC. NADERT
met rasse schreden!

Wij hebben
voor Moeder:
Fijne lederen handschoenen vanaf 9,75

in wol 2.25
NYLONS in vele kwaliteiten vanaf 1,98
Vlotte cocktail en bretel SCHORTJES v.a. 2,10
Moder.no P LAMA'S en NACHTHEMDEN

v.a. 7.25
Wollen dames MUTSEN en-SHAWLS v.a. 4.95

Zakdoeken in leuke surpriseverpaKking en

voor Vader:
NO-IHON OVERHEMDEN in wit en grijs

Speciale prijs: 7,98
Grote keuze ZELFBINDERS vanaf 2,95
ZAKDOEKEN in vele variëteiten

per doos vanaf 1,35
Wollen ANKLETS en SOKKEN vanaf... 1,93
Mooie lederen HANDSCHOENEN v.a.... 11,95

in wol vanaf 3,95
Zuiver wollen SHAWLS 4,15

. ^~

voor de kinderen:
Grote keuze wollen JUMPERTJES en VESTJES

Wollen HANDSCHOENEN en WANTEN
LANGE BROEKEN, MUTSEN en SHAWLS

Snoezige babygoederen en kleuterjasjes en jacks

Bij ons ontvangt U Sint Nicolaaszegels

„DE WOLBAAL"
HALTESTRAAT 12a — TELEFOON 2099

RENAULT
OAUPHINE
nu f 5745,-

- (incl. verwarming)

Met 1/2 jaar garantie op onderdelen
en arbeidsloon

Voor proefrit belt u

Garage Flinterman
TELEFOON 26076 BENTVELD
Inruil - Financiering

Subdealer voor Bentveld-Aerdenhout-Zandvoort

Doet U ook mee met de

Techn.Unie - Prijsvraag
Wij verzorgen Uw bestelde goederen of uw ge-
wonnen prijs.
Electro-technisch Installatiebureau

G. R. SCHROEDER
BREDERODESTRAAT 160 - TELEFOON 3254

Vacht-pantoffels

Brossois
Grote Krocht
Deelnemer Sint Nicolaas-actie
Ook voor reparatie!

Voor Sint Nikolaas geschenken
naar

HET WONDER VAN ZANDVOORT
DE GOEDKOOPSTE ZAAK

Wij hebben een grote sortering in speelgoederen,
(ook in merkartikelen) luxe- en huishoudelijke arti-
kelen, Sola-cassettes, Tornado- en Brabantia-artikelen.

Wij hebben te veel om op te noemen
SWALUESTRAAT 9 - TEL. 2418

Deelnemer Sint Nicolaas-actie

Ruime keuze Sint Nikolaas cadeaux
l pers. 100% WOLLEN DEKEN ƒ 32,75

BEDDENMAGAZIJN

W. H. KEMPER
Haltestraat 21, telefoon 2119-2344

Philips en Erres

RADIO
en TELEVISIE

Electro-radio-technisch
bureau

G, R. Scfuoedef
Brederodestraat 160
Telefoon 3254

Mijn beroep?
Speelgoed-verkoper

Ervaringen?
Speel nooit met je gezondheid

Waf ik daar aan doe?
Sport beoefenen en. ...
V & F-brood eten !

V & F-brood is brood
van Vermaat & Franken
d.w.z. brood,
dat opvallend veel
weerstand-verhogende
voedingsstoffen bevat l

U woont in Zandvoort

U koopt in Zandvoort •
Z.H.V.

Winkeliers,
maakt reclame

door middel
van de

Zandvoortse
Courant.

Want:
wie niet

adverteert
wordt

vergeten/



EXTRA AANBIEDING
Chemisch reinigen van
wollen jumpers, vesten, truien, per stuk f 0,90

MANTELS ZWART VERVEN f 7,90

CHEMISCHE WASSERIJ en VERVERIJ

KEIJSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653

Erkende

AUTORIJSCHOOL
„ZANDVOORT"
THORBECKESTRAAT 17
Telefoon S283

Autorijles

Verhuur van
Opeis Rekord
zonder chauffeur

Alphona&r
VOOR DE GROOTSTE SORTERING

GRAMOFOONPLATEN
MUZIEK EN _

MUZIEKINSTRUMENTEN
KRUISWEG 49 - HAARLEM TELEFOON 11532

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

bij de
.Goedkope Amsterdammer

Henk Schuilenburg
Grote Krocht 5-7, tel. 2974

Mevrouw!

I. J. Knotter
Haltestraat 37, tel. 2891
uw adres voor

fijne vleeswaren
Speciaal aanbevolen:
Rauwe boerenham

100 gr. 0,85
Achterham... 100 gr. 0,85
Pr. gek. worst 100 gr. 0,64
Schouderham 100 gr. 0,58
Tongenworst 100 gr. 0,38
Berliner 100 gr. 0,55
Leverkaas
Bloedworst

100 gr. 0,48
100 gr. 0,24

Rookworst.... 250 gr. 0,85
Boterhamspeculaas

250 gr. 0,39

Deze Jongensmoliere
S van PRESBURG

*t *9<W
Hij is dan ook iets

zeer bijzonders

Komt u ze eens bekijken:
dit verplicht u tot niets!

*

*

*

*

Prachtig bruin of
zwart rundieder

Prima pasvorm
Rand-genaaid

Oersterke rubberzooi
Leder tussenzool
(dus gemakkelijk repareerbaar)

* Rubber-profielhak
En tenslotte ... ongekend lage prijs

Nooit kocht u zó iets goeds voor zó weinig ge/d*
Maten:
31 7.95

32-35... 8.95
36-40... 9.95

PRESBURG
Grote Houtstraat 29 - Haarlem

AMSTERDAM - ALKMAAR - HAARLEM - LEIDEN - DEN HAAG - BUSSUM - HILVERSUM
AMERSFOORT . UTRECHT - ARNHEM - NIJMEGEN - BREDA -,' GRONINGEN

eit
„Zandvoortmeeuwen"
Uitslagen zaterdag 8 november:

Kinheim 3-Zandv.m. 2 4-2
Zandv.m. 3-Energle 2 uitg.
Zandv.m. adsp. a-EDO a ultg.
Zandv.m. adsp. b-RCH d uitg.
RCH adps. e-Zandv.m. c 1-1
Zandv.m. adsp. e-THB a uitg.
EDO adsp. e-Z.v.m. d 1-4
Kennemerl. d-Zandv.m. f > 0-9
Zandv.m. adsp. g-EDO h 1-0
WH adsp. d-ZVM h uitgest.

Uitslagen gondag S november:
Kennemers-Zandv.m. 2-2
Zandv.m. 2-WB 2 0-2
DCO 2-Zandv.m. 3 uitg.
Concordia 2-Zandv.m. 4 2-1
Zandv.m. 6-EHS 5 uitg.
Zandv.m. 7-HBC 7 2-1
Schoten jun. b-Zandv.m. a 3-1
WH jun. b-Zandvm. c uitg.

Programma 13 november:
Zandv.m.-Lisser Boys 3 u.

151 Zandv.m. 2-WRA 14.30 u.
154 DDS-Zandv.m. 3 14.30 u.
170 HPC adsp. a-Zandvm. a 15 u.
191 Zv.m. adsp. b-Halfweg a 15 u.
203 Zandv.m. adsp. c-DIO a 14 u.
212 Zv.m. adsp. d-Haarlem e 14 u.
220 Zandv.m. adsp. e-VEW a 15 u.
241 Zandv.m. adsp. f-EHS d 14 u.
259 Schoten adsp. e-Zv.m. h 15 u.
Programma 16 november: '

Zandv.m.-Hollandia 14.30 u.
17 NAS 2-Zandv.m. 3 12 u.
35 Zandv.m. 4-V1. Vogels 2 9,45 u.
49 Geel-Wit 3-Zandv.m. 5 12 u.
66 HBC 6-Zandv.m. 6 14 u.

111 Zandv.m. jun. a-RCH b 9.45 u.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen zaterdag 8 november:

TZB adsp. a-Alllance c 16-1
TZB adsp. b-v. Nispen b 1-4

Uitslagen zondag 9 november:
TZB 1-Ripperda 3 2-2
RCH 8-TZB 2 1-3
TZB 3-Sp.vogels 3 3-3
TZB 4-Bloemendaal 8 9-2
Renova jun. c-TZB b 3-3

Programma zondag 16 november:
36 HFC 6-TZB l 14 u.
78 VI. Vogels 4-TZB 3 12 u.
93 TZB 4-ETO 3 12 u.

130 TZB jun. a-Concordia c 12 u.
140 TZB jun. b~TYBB c 14 u.

Zandvoortse Korfbalclub
Voor het komende weekeinde staan
drie wedstrijden op het programma.
Het eerste twaalftal speelt een
thuiswedstrijd, tegen Aurora 3.

Ook het tweede twaalftal speelt
thuis. Om 14.15 uur treedt men in
het veld tegen Watervliet 4.

Het adspirantentwaalftal a gaat
bij Oosterkwartier c op bezoek. Dit

twaalftal wacht nog steeds op het
eerste puntje én het eerste doelpunt.

Zandvoortse Damclub
Nu de bondscompetitie voor de
helft is gespeeld, is het mogelijk
een klein overzicht te maken. Het
eerste tiental heeft vier wedstrijden
gespeeld en O punten behaald. Hier-
na volgt Santpoort l, de naaste con-
current van de Zandvoortse dam-
mers voor de onderste plaats, met
drie gespeelde wedstrijden en twee
punten. Er moeten nu nog drie wed-
strijden gespeeld worden.

Het tweede tiental heeft vijf wed-
strijden gespeeld, twee gewonnen en
drie verloren. In aanmerking geno-
men, dat het tweede tiental dit jaar
voor net eerst in de bond uitkomt
geen slecht resultaat. Ook hier moe-
ten nog drie wedstrijden worden ge-
speeld.

De uitslagen van een viertal on-
derlinge wedstrijden luiden:

O. van Dijk-L. J. v.d. Werff 2-0
M. Weber-J. van Dijk 2-0
A. Hoekema-R. Mulder 2-0
J. Schuiten-A. Hoekema 0-2

Vrouwen, heren en harten
K.J.C. „Noord"
De stand in de november-competitie
luidt als volgt:
1. G. van Veen 5619 p.; 2. R. Drie-
huizen 5452 p.; 3. C.'Leen. 5304 p.;
4. Fl. Molenaar 5253 p.

K.J.O. „De Kroon"
De volgende puntenverdeling werd
deze week genoteerd bij KJC „De
Kroon": G. de Leeuw 38971 ,p.; J.
H. Keur 38198 p.; C. A. de Muinck
37601 p.; G. A. Koper 37175 p.

KJ.C. „Zandvoort" '
Woensdag j.l. speelde KJC Zand-
voort de tweede ronde voor het
maandelijkse clubkampioenschap.

No. l J. Nijs, 2. G. Meij, 3. Pays,
4e G. Pool.

Tafeltennisclub „Shot"
De plaatselijke tafelteunisvereni-
ging „Shot" gaat dit winterseizoen
de zaken groots aanpakken. Met
niet minder dan zes teams, (drie
heren-, twee dames en één junioren-
team) neemt zij deel aan de competi-
tie van de afd. Kennemerland, welke'
a.s. maandag begint. In totaal zul-
len ca. 100 wedstrijden moeten wor-
den gespeeld. Voor volgende week
staan op het programma:

Heren: 17711;- Shot 2-Ready 3;
Shot 3-Togido 10; 19/11 Ready 2-
Shot 1. Dames 21/11: Shot I-Shot 2.
jun. 17/11: Geel-Wit b-Shot a.

Sint Nicolaas
op 't scherm
TI ziet alles op z'n best
met Philips Televisie!

Groot beeld 53 cm vanaf ƒ 995,—
43 cm vanaf ƒ 795,—

PHILIPS RADIO, zeer moderne apparaten, prachtig van toon en
uiterlijk. Gezellige kleine toestellen in diverse kleuren met pick-up aan-

sluiting.
PHILIPS nieuwste platenspelers en wisselaars met een prachtige album

en langspeelplaat voor u.
Uw oude radio heeft inruilwaarde! U kunt bij ons sparen, terwijl u
kijkt en luistert. Komt u eens kijken?
Verkoop van diverse merken koelkasten, wasmachines, centrifuges,
wascombinaties en alle elektrische apparaten.

- RADIO TELEVISIE SPECIALIST

Erkend gedipl. Philips service-
dealer voor radio en televisie.

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Slagerij
Burger
de zaak van
vertrouwen, die
Ie kwaliteit
verkoopt en toch
niet dit u r is.

Haltestraat 3 /^ NATIONAAL en INTERNATIONAAL BEKROOND "

(BURGER]
[slagerijen)

Vrijdag
en zaterdag
750 gr. rosbief 3,78
750 gr. staartstuk 3,78
T50 gr. entre côte 3,78
750 gr. fijne riblappen... 3,28
?50 gr. pracht lappen .... 2,68

100 gr. leverkaas
100 gr. ham samen 79
100 gr. cervelaatworst
100 gr. Saks, samen 65

MAANDAG en DINSDAG

Half pond biefstuk
botermals f f,48

Woensdag en
donderdag

500 gr. gehakt h.o.... I.JO
100 gram pork
100 gram Saks., samen ... 49

Half pond heerlijke
LEVERW.ORST 58

Gebiv Burger's slagerijen
AMSTERDAM — HAARLEM — ZANDVOORT

Elke 53=! LEFFERTS wiinen en ZEESTRAAT 44 -
KERKSTRAAT 9 -

TELEFOON 2254
TELEFOON 21SO
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Giro 523344:

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte
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Overwinning met één doelpunt
Zandvoortmeeuwen-Hollandia 1-0

J.l. zondag speelde het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen voor eigen
huis een wedstrijd tegen Hollandia uit Hoorn. Hollandia dat op een van
de laatste plaatsen- van de competitieranglijst staat in afdeling West
l, 2e klasse a moest ook in het elftal van de badplaats zijn meerdere
erkennen.
Met een 1-0 nederlaag keerden de spelers van Hollandia naar het
Hoornse Hop terug.

Even voor dat de wedstrijd begon
trok linksbuiten Halderman, in • ver-
band met een verwonding aan zijn
knie, zich terug. Zijn plaats werd
ingenomen door J. B. Keesman.

De eerste helft kenmerkte zich
door het weinig produktieve spel
der beide elftallen, die geen kans
zagen de talrijke kansen te benut-
ten. De Zandvoortse achterhoede
was echter in goede conditie en
wist op het juiste ogenblik in te
grijpen.

Voor de' rust oefende Hollandia
sterke druk uit op het elftal van de
badplaats maar slaagde er niet in
dit overwicht in een doelpunt om
te zetten.

Zandvoortmeeuwen doorbrak het
offensief van Hollandia een paar
maal en trok naar de Hoornse helft.
Doelpunten, hoe goed ook gepro-
beerd, bleven echter uit.

Even voor het einde van de eerste
helft drong Zandvoortmeeuwen Hol-
landia naar de eigen speelhelft te-
rug en doelman Kooy kreeg het
zwaar te verduren.

In de tweede helft wisselden de
aanvallen van Hollandia en Zand-
voortmeeuwen elkaar af met Hol-
landia iets in de meerderheid. '

Na twintig minuten spelen kwam
het eerste en enige doelpunt van de
wedstrijd. De bal stuitte in 't mid-
denveld af tegen een paar spelers
van Hollandia en kwam tenslotte
bij Jan Visser terecht. Deze nam de
bal op zijn, schoen en wist de uit-
lopcndo doclverdedige-r te omspelen.

Zijn schot ondervond toen geen
hinderpalen meer. 1-0.

Zandvoort werd geïnspireerd door
dit doelpunt en overspoelde dS
Hoornse zijde van het voetbalveld
Maar voor het doel van Hollandia
gekomen verloor men de „goede"

richting uit het oog en schoot men
over of naast de goalpalen.

Tegen het einde van de ontmoe-
ting sloeg Hollandia terug en pro-
beerde de (verdiende) gelijkmaker
te scoren.

Van Koningsbruggen bleef echter
op zijn post en stond geen „door-
braak" toe. De winst bleef in Zand-
voort.

Gevecht tegen knaagdier
Vanaf maandag 15 tot en met
maandag 22 december zal de jaar-
lijkse rattenactie worden georgani-
seerd. Ook de gemeente Zandvoort
zal aan deze rattenbestrijding deel-
nemen.

Penning voor donors
Aan een aantal donors, dat voor de
vijfde maal bloed heeft afgestaan
tijdens de bloedafname-avond van
de plaatselijke afdeling van 't Ned.
Rode Kruis, werd verleden week
namens het hoofdbestuur in Den
Haag de Landsteinerpenning ultge-
reikt. De uitreiking vond plaats tij-
dens een bijeenkomst van de afd.
Zandvoort in hotel Keur.
De volgende in de badplaats woon-
achtige personen kwamen voor de-
ze Rode Kruis' onderscheiding in
aanmerking: D. W. van Akooy, S.
Berkhout, mej. L. Casander, mevr.
H. Cordes, mevr. C. J. Dees-v. He-
mert, K. C. Drayer, mevr. S. den
Duijn-Wesselius, mevr. M. J. Frans-
sen, P. J. van Geelen, mej. N. Hop-
pe, D. N. M. Hoytema, mevr. D. A.
P. Kerkman-Hemerop, E. Kerkman,
P. Kerkman, 'E. Keur, E. Keur, Th.
v.d. Koekelt, A. Paap (3-8-'22), A.
Paap (29-8-'21), S. J. Paap, J. Paap,
E. van Petegem, C. van Roon, J.
Schaap, H. J. Schutte, de heer en
mevr. Buurland, L. Terol jr., P. G.
J. Versteege, mevr. A. Visser, mevr.
A. G. de Vries, H. Wardenier, A.
van der Wekken, mevr. A. G. Wie-
man-Blom, A. N. Willemsen.

De eerstvolgende bloedafname-
avond zal waarschijnlijk op 12 fe-
bruari van het volgend jaar worden
georganiseerd.

OUDERAVOND H&NNIE SCKAFTSCHOGL

Donderdagavond werd door de Han-
nie Schaftschool een ouderavond ge-
houden. De belangstelling van de
zijde van de ouders en opvoeders
voor de'ze schoolavond was zeer
groot.

De heer J. Hamann, voorzitter
van de oudercommissie verwelkom-
de de aanwezigen onder wie de
spreekster van de avond, de school-
arts, mevr. D. Boskamp-Mooy.

Het huishoudelijk gedeelte van de
bijeenkomst werd in een vlot tempo
afgehandeld. 2" leden van de" ouder-
commissie, mevr. K. van Dijk en
de heer F. J. Reyenga traden af en
stelden zich niet herkiesbaar. Hun
plaatsen werden ingenomen door
mevr. E. Blom en mevr. P. Reyen-
ga.

Hierna kreeg de schoolarts mevr.

Boskamp 't woord. Met behulp van
een filmstrip illustreerde zij haar
causerie die de sexuele voorlichting
van het kind betrof.

Op eenvoudige en heldere wijze
behandelde zij de verschillende as-
pecten van de voorlichting die de
volwassenen de kinderen kunnen
geven.

Na de pauze kregen de aanwezi-
gen gelegenheid vragen te stellen
aan mevr. Boskamp. Hoezeer de
problemen rondjde sexuele voorlich-
ting ouders en opvoeders bezighou-
den bleek wel uit de gestelde vra-
gen.

Nadat de voorzitter de spreekster
had bedankt, waarbij hij haar bloe-
men en een boekenbon aanbood,
sloot hij omstreeks 11 uur de ge-
animeerde ouderbijeenkomst.

Ontmoeting met nationaal team
op grasmat van ZHC

Het voorlopig Nederlands elftal
speelde j.l. zaterdag op het terrein
van Z.H.C., onder de naam Pio-
niers, tegen een Kennemer elftal.

In het voorlopig Nederlands elf-
tal was middenvoor De Beer (Til-
burg) verhinderd en vervangen door
Berkman (B.M.H.G.) die de rechts-
binnenplaats bezette, terwijl J. W.
van Erven Dorens (Laren) midden-
voor ging spelen. In het Kennemer
elftal was de Zandvoortspeler H.
Vermaas door ziekte verhinderd en
werd vervangen door T. van Rijn
(Zandvoort).

Het spelpeil van deze wedstrijd
was niet aan de hoge kant. De spe-
lers uit verschillende clubs die teza-
men 't Kennemer elftal vormden,
hadden nog nooit met elkaar in één
elftal gespeeld, zodat het ploegver-
band niet al te best was.

Dat de rust slechts met een 2-0
voorsprong inging voor de Pioniers
kwam omdat het samenspel in de
voorhoede van dit team te wen-
sen overliet én door de felle tegen-
stand.

Individueel werden er door de
toekomstige kandidaten voor het
Nederlands elftal knappe staaltjes
hockey vertoond. Vooral linkshalf
Van Dijk (Kampong) was een mees-
ter op de vierkante meter. Ook een
Zwier (S.C.H.C.) en een Van Erven
Dorens lieten meerdere malen zien
hoe een bal gestopt en geslagen
moest worden. De manier waarop
Van Erven Dorens de keeper om-
speelde, bij het vierde doelpunt, was
perfect. En zo kregen we, indivi-
düeel, vele goede staaltjes hockey
te zien. Ook de nieuwe ontdekking,
de zeventienjarige 't Hooft (Hilver-
sum), speelde prima. Jammer dat
het ploegverband zwak was.
Bij de tegenpartij was de ster van

't veld middenvoor Groen (Eechtrop)
die een gave partij hockey heeft ge-
speeld. Vooral zijn uithoudingsver-
mogen was opvallend. De einduit-
slag werd 5-1 voor de Pioniers. De
scheidsrechters Schaap en Van der
Neut leidden op rustige wijze.

Een woord van dank aan Plant-
soenendienst, die niets heeft nage-
laten om het veld in zodanige con-
ditie te brengen dat „hockey" tot

zijn recht kon komen. De politie
zorgde voor een perfecte verkeers-
regeling. Dat deze middag zo'n suc-
ces is geworden kwam zeker niet
in de laatste plaats voor rekenning
van de weergoden, die voor een uit-
zonderlijk mooie herfstmiddag had-
den gezorgd.

Nieuw bijkantoor
Een bijkantoor van de Rotterdamse
Bank zal binnenkort in Zandvoort
worden gevestigd. Het toekomstige
adres is Thorbeckestraat 13.

Zandvoortse Bridgeclub
In de A-lijn heeft het koppel heren
Fabel-Schutte zijn greep op de bo-
venste plaats versterkt. Na de der-
de wedstrijd bezet dit koppel met
181,75% de eerste plaats. De twee-
de plaats wordt ingenomen door het
duo heren Peen-Sjouwerman met
165,08%. De tiende plaats is voor
de dames Bakkenhoven-de Jong met
117.06%.

In de B-lijn staat het koppel he-
ren-Agsteribbe-Stor met 164.26%
bovenaan. Nummer twee is hier de
fam. Vader (159,52%). De laatste
plaats wordt ingenomen door fam.
Paardebek met 141,21%.

De dames Keur-Schutte bezetten
in de C-lijn de eerste plaats met
167,59%, gevolgd door fam. van
Straaten met 160.42%. Het dames-
koppel Claessen-Suurland staat met
131,03% op de laatste plaats.

In de D-lijn is het koppel heren
Mulder Smid-van der Wijden eerste
met 176,85 %. De elfde plaats wordt
door de fam. de Kleijn met 119,96%
bezet.

Woensdagavond komt de Amster-
damse bridgeclub „Effectenbeurs"
op bezoek voor een viertallenont-
moeting. De inzet is een wissel-
beker.

Zandvoortse Korfbalclub
Dit weekend heeft ZKC opnieuw
een aantal nederlagen moeten incas-
seren. Het eerste twaalftal werd op
eigen terrein met 6-1 door Aurora
3 verslagen, nadat de rust met een
4-0 achterstand was ingegaan.

Het tweede twaalfta) verloor —
eveneens op eigen terrein — met
11-1 van Watervliet 4.

Het adspirantentwaalftal verloor
met 3-2 van Oosterkwartior c.

KJ.C. „Noord"
In de competitiewedstrijd van de
maand november is de stand na de
tweede ronde als volgt:
1. G. van Veen 10700 p.; 2. KI. Ja-
cobs 19179 p.; 3. mevr. Jacobs-Te-
rol 10078 p.; 4. R. Driehulzen 9931.

(Ik bedoel het televisie-kijken}

door schoonheid

Lieve vrienden, die bekommerd wa-
ren over mijn lot als eenzaam ka-
merbewoner, hadden mij uitgeno-
idigd op een televisie-avondje. Ik
nam de invitatie graag aan omdat
mijn eierkolen op waren en de in-
houd van m'n portemonnaie voor-
alsnog aanvulling van mijn brand-
stoffenvoorraad niet gedoogde.

Het waren aardige mensen, daar
niet van, maar de avond — als te-
levisie-avond — is mislukt, als ik
't zo zeggen mag.

Het toeval wilde — of misschien
was 't dat helemaal niet — dat ge-
noemde vrienden een buitengewoon
aantrekkelijke dochter hadden. Deze
dochter speelde mij parten. Weet U
wat dat is, iemand parten spelen.?
Ik ben een' slecht Neerlandicus,
maar 't betekent ongeveer iemand
de das om doen, met iemand de
vloer aanvegen of iemand verhin-
deren zijn (haar) voornemens vol-
ledig en onbelemmerd uit te voe-
ren. Mijn voornemen was: een lek-
ker televisie-avondje door te bren-
gen, een gezellig programma te
zien — als 't kon — en verder, als
bijkomstigheidje, de goede gaven
der aarde en. van de familie te ge-
nieten. U ziet 't: ik lieg er niet om.
De programmaleiding van de niet
nader te noemen omroepvereniging
had gemeend mijn geduld — dat
van alle anderen — een tikje te be-
proeven, want zij forceerde een
technische storing van een kwartier

voor er iets van het programma op
het beeldscherm verscheen.

En in dat kwartier werd ik ge-
confronteerd met de dochter, die
mij naarstig begon te fixeren, als
gold het een ernstige aangelegen-
heid. Zij zond niet mis te verstane
blikken in mijn richting en ik —
eenzelvig en bleu van aard — be-
antwoordde die blikken schuchter
en tevens correct. De gastvrouw en
de gastheer droegen koffie aan
voor de verzamelden, ongeveer 20
in getal. De hele tijd bleef het. gek-
ke storingsmannetje van de tele-
visie zichtbaar, terwijl de muziek
handelde over een houthakkers-
kamp in een van de Balkanstaten.

Genietend van mijn koffie en de
dochter begon ik een gesprek met
mijn buurman, een nors uitziend
manspersoon, die mij deed denken
aan een vis in kwalijk riekend wa-
ter. (Als een vis het niet naar z'n
zin heeft, kan hij vreselijk boos kij-
klen). Ondertussen verloor ik de
dochter niet uit het oog. Ik maakte
achtereenvolgens korte, maar sne-
dige, opmerkingen over De Gaulle,
de ondoordringbare mist, de melk-
oorlog, het conflict in de Engelse
confectie-industrie, de garnalen-
vangst op Majorca en de oubollig-
heden van Chroesjef, bijgenaamd de
partijbaas. (Hoe vindt U mijn
spelling van die moeilijkste aller
namen ?)

Het storingsmannetje van de te-
levisie keek afkeurend van onder
z'n petklep, de kamer in. Ik stelde
vast dat mijn norse buurman geen
verstand had van de dingen, die ik
aansneed. De dochter des huizes
keek me bewonderend aan, toen ik
een korte verhandeling begon over
de remmingen van de mens tijdens
een televisiestoring. (De psyche van
het kijkend publiek boeit mij). De
man naast mij draaide zich half
van mij af en plaatste een overi-
gens domme opmerking over de
halfgod Lenstra. Hij — de boos-

uitziende buurman — at z'n bij de,
koffie geserveerde cake op een
merkwaardige wijze: hij verkrui-
melde het gebak tussen z'n grote
handen, zodat hij constant morste
op z'n vest. Z'n vrouw veegde dan
de kruimels weg, alsof hij een on-
handig kind was. De dochter lachte
breeduit naar mij. Ik vond dat de
cake behoorlijk vers was.

Iedereen zat met enigszins hon-
gerig-verwachtingsvolle blik in de
ogen naar het storingsmannetje te
kijken. Zo kijkt het publiek ook op
een voetbalveld, wanneer er een op
de grasmat ligt te rollen van de
pijn, dacht ik. De gastvrouw "en de
gastheer deden wat ze konden om
het de mensen naar de zin te ma-
ken. Wat mij betreft hadden ze hun
pogingen kunnen staken, want ik
voelde me uitstekend. Ik zette het
lege koffiekopje op de salontafel,
waar het onmiddellijk van af gleed,
omdat' ik het scheef tegen de radio-
en televisiegids zette. Ik ving het
weerspannige gebruiksvoorwerp be-
hendig met m'n linkervoet op, het-
geen mij een daverend applaus van
de dochter bezorgde. (Vrienden, ik
moet toen zeer beslist gekleurd
hebben van voldoening). Ik veegde
met de punt van m'n zakdoek het
plasje koffie, dat zich op m'n schoen
had neergezet, weg en constateerde
dat de storing voorbij was. Er kwam
een t.v.-omroepster met een opge-
wekt uitgesneden japon op het
scherm. Zij vertelde dat het pro-
gramma kon beginnen. Ik zag dat
de dochter keek of ik de japon van
de t.v.-omroepster gezien had. Het
verwijt in haar ogen was hartver-
scheurend.

De hele avond zal ik op hete ko-
len, ofschoon de familie een olie-
stook had.

BARTJE.

Renner testte wagens
J.l. vrijdag heeft de bekende Britse
autocoureur Stirling Moss op het
circuit van de badplaats enkele
testronden gedraaid in een ander-
halve liter Grand Prix Cooper en
de anderhalve liter sportwagen van
Borgward.

Doel van de ritten was enige ver-
beteringen aan de Cooper te probe-
ren en wat de Borgward betreft
de mening van Moss te vernemen
over het nieuwe sportmodel.

Moss reed in beide wagens een
aantal ronden. Uiteraard ging hij in
„Cooper", waaraan hij gewend is,
het snelst. In de eerste serie rit-
ten bracht hij het met de „Cooper"
tot een snelste ronde van i minuut
42,3 sec. (147,554 km/uur).

Op aanwijzing van Moss werd
de Cooper door enige monteurs on-
der handen genomen. Hierna reed
hij in dezelfde wagen weer iets
sneller, l minuut 39,8 sec. (gemid-
deld 151,250 km/uur) deed hij nu
over een ronde, slechts 2,1 seconde
langzamer dan zijn eigen officiële
ronderecord van het circuit met een
2i/2 liter Vanwall.

Tussen de Cooper-tests door be-
proefde de coureur de Borgward-
sportwagen.

Hij begon met een ronde van l
minuut 47,3 sec. Maar in iedere vol-
gende ronde raakte Moss meer ver-
trouwd met de wagen en werden de
rondetijden- korter. De snelste ronde
werd l minuut 43,9 sec. (gemiddeld
145,281 km/uur). Bijna drie secon-
den sneller dan de beste tijd (l mi-
nuut 46,8 sec. — 141,336 km/uur)
van de Borgward-inrijder Fritz
Juttner.

Na zijn proefritten gaf hij de he-
ren W. Buchner en A. Koen van de
Borgward-fabrieken verschillende
aanwijzigingen, die naar zijn me-
ning tot verbetering van deze sport-
wagen kunnen leiden.

gebiologeerd

(Kale schutting vraagt
dringand Ceta-Bever

Buitenbljts)

Boekhoudingen
*

Financiële adviezen

B. Polak Sr.
H. de Grootstraat 25 - Telef. 2282

Twaalf nieuwe woningen
Maandagmiddag zijn twaalf premie-
woningen opgeleverd, gelegen aan
de Linnaeusstraat in Zandvoort-
Noord.
De woningen zijn het eigendom van
de woningbouwvereniging „Een-
dracht Maakt Macht". De nieuwe
bewoners zullen in de loop van deze
week de woningen kunnen be-
trekken.

Nieuwe secretaris kiezen
De Zandvoortse reddingsbrigade
houdt vrijdag 21 november in hotel
Keur een algemene vergadering.

De agenda vermeldt o.m. een be-
stuursverkiezing door het aftreden
van de heer R. Korver als secreta-
ris. Kandidaat worden gesteld mej.
H. van Staveren en de heer F. M.
M. Dukkers.

Ranglijst Zandvoortm.
De vier elftallen die momenteel de
bovenste plaatsen bezetten, hebben
zich dit weekeinde weten te hand-
haven. Door de overwinningen van
het viertal kwamen De Kennemers,
Hollandia en Holland weer iets die-
per in de put te zitten.

De stand in afd. West, 2e kl. a
luidt als volgt:
Baarn
West-Frisia
Zandv.m.
Zeeburgia
V.V.B.
Watergr.m.
V.V.A.
J.S.V.
H.B.C.
Kennemers
Hollandia
Holland

8 7 0
8 5 1
8 4 3
8 4 2
8 4 1
8 3 2
8 3 1
8 2 3
7 2 1
7 1 2
8 2 0
8 2 0

14
11
11
10
9
8
7
7
5
4
4
4

33- 8
23-14
13-11
15-18
17-14
15-13
17-16
13-16
13-23
11-21
10-15
10-21



FAMILIEBERICHTEN

Na een langdurig ziekbedje
nam God heden tot Zich ons
lief dochtertje en zusje

JOKE
in de aanvallige leeftijd van
5 maanden, om met de E.nge-
len Zijn lof te zingen.

Uit aller naam
Pam. Giesbertz-

Bakkenhoven
Annemarie

Zandvoort, 15 november 1958
Grote Krocht 20a
De Engelenmis heeft plaats
gehad op dinsdag 18 nov. des
morgens om 7.45 uur in de
Parochiekerk St. Agatha te
Zandvoort, waarna de begra-
fenis plaats vond op het R.K.
Kerkhof aldaar.

Van week- naar
maandsalaris
De plaatselijke afdeling van de Al-
gemene Bond van Ambtenaren
hield vrijdagavond in „Ons Ge-
bouw" een druk bezochte ledenver-
gadering. Op deze bijeenkomst
werd het voorstel besproken van het
gemeentebestuur om ambtenaren,
die thans een weekloon ontvangen
met ingang van l jan. a.s. maand-
salarissen uit te betalen.

Na een uitvoerige discussie werd
het voorstel in principe aanvaard.
Aan het college van b. en w. zal
echter een andere regeling worden
voorgesteld.

HIER STAAT UW BRIEF

Aan de eerste burger
Beste burgemeester,
We lazen in de Zandvoortse Cou-
rant van vrijdag j.l. dat Sinterklaas
niet écht komt. Is dat waar? En
zou U er misschien iets aan kun-
nen doen? We begrijpen het niet
erg goed hoe dit zit. Is de Goed-
heiligman boos op de kinderen van
Zandvoort en zijn er in Amsterdam
en Haarlem dan alleen maar zoete
kinderen, dat hij daar wél komt?

Nee toch hè? Elk kind is wel
eens stout!

Daar kunt u heen
Monopole

Vanaf maandag 17 november t/m
woensdag 19 november, 8 uur: film
„Een kus voor je sterf"
Donderdag 20 november, 8 uur: film
„Hamlet".

*
Hotel Bouwes

Gedurende het waakend: Cer Halle-
sextet.
Zondags matinee.

*
Stadsschouwburg, Haarltm

Dinsdag 20 november, 8 uur: „Het
Ned. Ballet"
Donderdag 20 november, 8 uur:
Charlotte Kohier „Pension Ruetig".

Daxneskapsalon ,Eugène'
Hogeweg 72, telefoon 2068 voorheen
Van Baerlestraat, Amsterdam.
Eugène voor het fijnere genre. Fan-
tasie, incroyable, individuelle. Nieuio-
ste Gold wave en kleurspoelingen.

Wat moeten wij tegen ons kleine
broertje Sjoerd zeggen en alle moe-
ders van alle kleine kinderen, waar-
om Sint Nicolaas juist bij ons in
Zandvoort niet wordt ingehaald?

En wanneer moeten wij dan onze
schoen klaar zetten? Dat deden
wij altijd pas wanneer hij door
ons toegejuicht en door U was toe-
gesproken op het Raadhuis!

Wij kunnen ons geen Sint Nico-
laas indenken zonder intocht.

Wilt U als de baas van Zandvoort
eens met hem gaan praten? Mis-
schien dat hij dan toch nog komt.
Heel hartelijk dank al vast!
Annelies, Stephen en Roland Weller
P.S. We wachten nog heel even met
het aan Sjoerd te vertellen dat hij
alleen maar heel stiekum naar
„Welgelegen" gaat.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuispleln.
2345 Gemeente Secretarie
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/b Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Fllnterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3346 Hoboplex, Stationsplein 13-15,
Hout, board, Mplex

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
•bachs Drukkerij, Achterweg 1.

Sint Nikolaas, een
verstandig man,

weet waar hij alles
kopen kan

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

Woensdag en donderdag
GEHAKT-REKLAME

500 gram gehakt en
l pakje margarine ƒ 1,80

La Viande
Kleine Krocht l, telefoon 2432

Een eigen huis in Zandvoort
een ideaal waarvan veel mensen dromen!

Voor U, als ingezetene der gemeente, is dit mogelijk:
het Bouwfonds der Gemeenten helpt U bij het sparen, bou-
wen en financieren.
Of U nu direkt of in de toekomst een woning wenst,
vraagt vrijblijvend inlichtingen op de

zitting
in het Raadhuis te Zandvoort op vrijdagavond SI novem-
ber a.s. van 8—9.SO uur.

N.V. Bouwfonds
Nederlandse Gemeenten

DREEF 34, HAARLEM - TELEFOON 02500-13986

Gertenbachs Drukkerij
verzorgt al uw

FAMILIE
DRUKWERK

als:
geboortekaartjes
verlovingskaartjes
ondertrouwcirculaires
visitekaartjes
rouwcirculaires
dankbetuigingskaarten

Achterweg l
telefoon 2135

ROEPERS
Tandarts

D. BEEK
Tolweg 2

woensdag 19 en
donderdag 20 nov.

AFWEZIG
WONINGRUIL

met Amsterdam-Zuid.
Aangeb. prachtige ruime
5 k.-flat belétage, c.v. par-
ketvl. Gevr. 4 of 5 k.-flat
te Zandv. Br. 8902 Z. Crt.

GEM. WOONRUIMTE te
huur, ook gesch. v. kleine
vergaderingen. Alsmede
GARAGE te huur. Br. nr.
8903 bur. Z. Crt.

Te koop aangeb. Brabantse
KACHEL, pracht chi oom-
werk. Ook gen. te ruilen
tegen haard. Na 5 uur
Haarlemmerstraat 3a.

Keurig net meisje zoekt
5 ochtenden p. w. WERK.
Br. nr. 8904 bur. Z. Crt.

Jonge WERKSTER gevr.
Dinsd. en woensd. 9-1 u.
ƒ 1,75 p.u. Frans Zwaan-
straat 92, tel. 3820.

MEISJE gevr. v.g.g.v. in
kl. gez. (oliestook), Grens-
laan 7, Aerdenhout, telef.
27024. 2 min. van bushalte
Spechtlaan.

H.M.W. bromfiets
te koop. Tevens div. ande-
re merken, bill. prijzen.
Dr. Schaepmanstraat 54,
Haarlem-Oost.

O.H.C.S.
Haltestraat 39, telef. 2810

30% KORTING
Chemisch reinigen.

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen. Tot
1.30 uur geopend. Zee-
straat 62, tel. 2263.

Zit-sl.kamer m. PENSION
aangeb. in gr. huis. Voor
2 of 3 pers. Vaste was-
tafel, kachel, etc. (Ook
repatrianten). Br. onder
nr 9002 Z. Crt.

GEPENS. PERS. gevr. v.
colport.werk. Goede ver-
dienste. Br. 8905 Z. Crt.

HANDIG
WINKELMEISJE

gevr. door Slagerij Bur-
ger, Haltestraat 3. Liefst
met enige winkelervaring.

Aangeb. ZWARTE SKI-
BROEK, als nieuw, maat
42/44. Te bevr. Heimans-
straat 9.

Rijks gedipl.

schoonheidsspecialiste
(manicure)
Behandeling volgens afspr.
Indien gewenst ook aan
huis. Telefoon 3658.

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Za. 22 nov., 8 uur
De Haagse Comedie

Brullen als een duif
Zo. 23 nov., 8 uur
De Haagse Comedie

De Humorist

Maandag 24 nov., 8 u.
Rotterd. Toneel

Suiker

Pr. ƒ 1,25 t/m ƒ 5 (a.i.)
Coupons geldig. Plaats-
bespr. op speeld. en 2
dg. erv. v. 10-3 u., na
12 u. tel.

Dankbetuiging:
Wij danken een ieder, die ondanks 't gebod
van de heren van het Sint Nicolaascomité,

de fa. Nooy uit te sluiten van deelname, ons
spontaan voorzien hebben van de benodigde
zegels.
Deze sportieve geste wordt door ons ten
zeerste op prijs gesteld. Wij hebben nu meer
dan voldoende zegels. Ook bedanken wij de
schooljeugd die voor de opplakvellen zorgden.
De voorraad is zo groot, dat wij winkeliers,
die eventueel gebrek ergens aan hebben, vlot
kunnen helpen.

Met of zonder zegels, voor al uw in-
kopen

NOOY
ZANDVOOKT

GROTE KROCHT 20
Zie onze speciale zakdoeken-etalage
Raadhuisplein.

l
fr

l

l

Hele &i*?are, hele lekkere en toch
»o voordelige De Gruyter letters !

Dezelfde kwaliteit als D« GruyUr's
Goudrepen. Haai ze tijdig In huis. 't
zou jammer zijn als U te laat kwam.

CHOCOLADE LETTERS
MELK EN PUUR

A. D. E G. K K, O.
S. U. V. Z 70 Ct.
C. P. JL L. P. T. . . 65 Ct.

N*, w 80 ct.
B. N. A 75 Ct.

»• 60 ct.

CHOCOLADE HARTEN
2 stuks in doos . . 70 Ct.

r581119
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Het geschonden stemgeheim

Raad nam gematigde motie aan
na een grimmig begin

In de met spanning tegemoet geziene extra gemeenteraadszitting, waarin
de vragen van het gemeenteraadslid L. J. Breure over de schending
van het stemgeheim door wethouder Kerkman en het antwoord van b.
en w. hierop, behandeld werden, aanvaardde de Raad zonder hoofdelijke
stemming een motie, die er aanvankelijk grimmig uitzag, maar na amen-
dering het vertrouwen in het wethoudersteam, niet opzegde.
De belangstelling zowel van de zijde van het publiek als van de pers was
buitengewoon 'groot. Een kwartier voor het aanvangsuur van de ver-
gadering werden de deuren gesloten

Burgemeester mr. H. M. van Fene-
ma stelde in zijn inleidend woord
uitdrukkelijk vast dat het" stemge-
heim te allen tijde diende te wor-
den gehandhaafd. Ook in deze ver-
gadering

Het was hem gebleken dat de
terminologie van het antwoord van
b. en w. op de schriftelijk gestelde
vragen van de heer L. J. Breure be-
vreemdend is genoemd. Waarom zo
geheimzinnig ?

Het antwoord hierop wordt ge-
geven in het bevestigend antwoord
van b. en w. op de tweede vraag
van de heer Breure, waarin deze
vraagt — met verwijzing naar art.
40 van het Reglement van Orde —
of b. en w. van mening zijn dat
stemmingeni over personen aan vol-
strekte geheimhouding is gebonden.
Daarom konden b. en w. in hun ant-
woord op vraag l dikwijls niet an-
ders formuleren dan: „een raads-
lid", „een ander" raadslid en „een
collega van d.it andere raadslid"

De reden ia duidelijk. Ook het
College is gebonden aan de plicht
tot geheimhouding en mag het

stemgeheim niet doorbreken door
het noemen van namen. Spr. zei
ook met de meeste nadruk dat men
zelfs na bepaalde afspraken (en
hierover heeft het in de gemeente
„gegonsd"!) niet kan weten dat er
ook zo gestemd is. Het momen]t van
stemmen is beslissend.

Spr. zei dit alles om te voorko-
men dat wellicht een of meer raads-
leden zich geroepen, mochten voelen
tijdens de discussies andere leden
te bewegen te verklaren hoe
zij gestemd hadden). Het stemge-
heim dient onverkort gehandhaafd
te blijven, besloot spr.

De heer BREURE gaf in een fel
betoog nogmaals zijn ontstemming
te kennen over het gebeurde na de
raadszitting van 7 oktober j.l. Hij
vond het antwoord van b. en w.
op zijn schriftelijke vragen onbe-
vredigend, omdat er voor hem nog
tal van vragen blijven, hangen in
„wazige mist". In een uitvoerige
„reconstructie" van de handelingen
na de vergadering van 7 oktober
betwijfelde de heer Breure of wét-
houder Kerkman wel gedacht heeft
aan een mogelijke fout van het
stembureau, dat de door de voor-
zitter opgelezen stembriefjes con-
troleerde.

Hij noemde de motivering van b.
en w. bepaald koddig, omdat vol-
gens hem een vergissing uitgeslo-
ten was. Het „ondemocratisch" pri-
vé-onderzoek" van de heer Kerk-
man om de stembriefjes mee naar
huis te nemen) en aaneen te leggen,
getuigde volgens spr. van „dikta-
tuur en terreur". De heer Breure
besloot zijn tirade met de mening
dat iedere gemeente het bestuur
krijgt dat zij verdient. Als men te
kennen geeft dat er eigenlijk geen
reden tot wantrouwen is en dat er
geen behoefte wordt gevoeld aan
nota's (als bedoeld in vraag 8 van
spr.) „gaan we maar weer ver-
der". Maar als zo iets was gebeurd
in een sportvereniging of in een
padvindersclub, zou (den) de schul-
dige(n) „er uit zijn gemikt". Hoe-
wel spr. „met de hand op het hart"
moest verklaren dat hij nooit onaan-
genaamheden met wethouder Kerk-
man heeft gehad, vond hij diens
handelwijze ditmaal zeer afkeu-
renswaardig. Hierbij wilde spr. het
voorlopig laten.

De heer SLEGERS sprak er zijn

verbazing en ontstemming over uit
dat het college zich zelf niet gehou-
den heeft aan het aan de Raad ver-
strekte advies ten aanzien van de
voordracht.

De kritiek concentreert zich nu
wel alleen op wethouder Kerkman,
zei hij, maar er zijn meer schuldi-
gen. In de 40 jaren, waarin ik deel
uitmaak van de Raad, zei spr., heb
ik nog nooit zo iets meegemaakt.
We slaan een belachelijk figuur!
Voorzitter stelt dat het stemgeheim
ook in deze vergadering niet ge-
schonden mag worden, maar in het
antwoord van b. en w. op vraag l
van de heer Breure: De heer Kerk-
man, kennis dragende van het feit,
dat zijn fractie eveneens gestemd
had op de heer Dees enz., ligt
evenzeer een schending van het
stemgeheim opgesloten Als een
raadslid echter — ofschoon hij een
bepaalde toezegging gedaan heeft
— op zijn belofte terugkomt en' an-
ders stemt (dit is kennelijk ge-
schied! zei spr.) mag dit nooit een
reden zijn tot een onderzoek waar-
toe de heer Kerkman zich geroepen
voelde. „Wat geeft het", aldus spr.
„als men z'n woord geeft aan de
inspecteur — een „unaniem" colle-
ge deed dit — en men beschaamt
zelf het vertrouwen?^ Ik _wil geen,
bloed zien," aldus spr., „maar wel
zekerheid dat dergelijke dingen niet
meer zullen gebeuren".

De heer KONING (die nog een
extra waarschuwing kreeg van de
voorzitter om zich niet te verspre-
ken!) zei dat de algemene opinie
bij het publiek over deze aange-
legenheid was dat dergelijke dingen
niet in een fatsoenlijke gemeente-
raad thuis horen. Ofschoon hij zich
kon voorstellen dat wethouder
Keikman — na zich „beduveld" te
hebben gevoeld — handelde zoals
na de raadszitting van 7 oktober
j.l. is gebeurd, vond spreker het
meenemen van de stembriefjes een
ernstige fout. Hij vond het overi-
gens onjuist dat het College zich
niet aan haar eigen gegeven advies
t.a.v. deze voordracht heeft gehou-
den en getracht heeft de raadsleden
er toe te bewegen nummer 3 te
kiezen! „Ik kan helemaal geen
bloed zien!" zei spreker, „maar ik
zou graag zien dat er maatregelen
worden getroffen om dergelijke
dingen in de toekomst te voorko-
men." Tenslotte meende spreker dat

de voorzitter, die eerder dan de
Raad kennis droeg van de gebeurte-
nissen op 7 oktober, een andere weg
had moeten bewandelen bij het af-
tiandelen van deze kwestie. Dit was
hem min of meer tegengevallen.

VOORZITTER - de heer Koning
onmiddellijk beantwoordend —
zeide dat de onderhavige kwestie
hem per telefoon werd kenbaar ge-
maakt en tevens dat een raadslid
plannen had deze zaken in de Raad
te willen brengen. Toegegeven is, zo
zei spreker, dat hier een fou.t is
gemaakt in liet gemeentelijk be-
stuursapparaat en het is niet meer
dan logisch dat erkenning van deze
fout in het openbaar geschiedt. Een
andere manier dan deze openbare
raadszitting zag spreker niet of
vond deze althans niet wenselijk.
(De heer Koning mompelde: „Dat
bedoel ik niet").

Wat de heer Slegers zegt, aldus
voorzitter, dat het stemgeheim min
of meer aangetast wordt door de
beantwoording van vraag l, is in
principe juist, maar het was on-
mogelijk dit antwoord zo te redige-
ren, zonder deze feiten te noemen.
Want deze waren het uitgangspunt
en de oorzaak van wethouder Kerk-
mans verbazing. Maar — en dit
vergete men niet! onwrikbare
zekerheid heeft men nooit; do uit-
eindelijke stemming is beslissend.

De heer VAN KUIJK zei ver-
heugd te zijn te vernemen dat men
niet alleen wethouder Kerkman
schuldig acht. Ook anderen hebben
wel degelijk schuld. Het belang-
rijkste vond spreker dat „kwade op-
zet" niet aanwezig was. Van dev

door de heer Breure gebezigde ter-
men „dictatuur en terreur" was
geen sprake. De beschuldigingen
van- de heer Breure * zijn gebaseerd
op wantrouwen. Er is „menselijke
twijfel gerezen" omtrent het resul-
taat van de stemming en dat de
heer Kerkman de opzet zou gehad
hebben uit het handschrift op de
stembriefjes af
de raad had

te leiden, hoe
gestemd, vond

spreker allerminst een redelijk ar-
gument. Dan zou wethouder Kerk-
man wel een schriftkundige moeten
zijn! En dan zou hij het handschrift
van ieder raadslid moeten kennen.
Hij achtte het antwoord van B. en
W. aan de heer Breure bevredigend
en duidelijk.

De heer PETROVTTCH wees op
degenen, die in het antwoord wor-
den genoemd als tegenwoordig te
zijn geweest bij het onderzoek der
stembriefjes. Spreker verzocht open-
baarmaking van deze namen.

VOORZITTER had hiertegen
geen bezwaar. Hij liet deze bekend-
making echter gaarne aan de be-
trokkenen zelf over. En rondkijkend
in de Raadzaal, vroeg hij: „Wie
nog ?"

(Vervolg op pag. Z)

DE BISSCHOP KOMT TOCH
Officiële ontvangst op zaterdag 29 november

In Zandvoort is een comité gevormd om de officiële intocht van Sint
Nicolaas alsnog mogelijk te maken.
Dit „Sinf Nicolaas intocht-comité", samengesteld uit inwoners van de
gemeente, werd in het begin van deze week opgericht.

De volgende personen namen in het
comité, dat j.l. woensdag1 voor het
eerst bijeenkwam, zitting: L. J.
Breure, I. Dikker, B. van Gijzel,
Toon Hermans, Leo Horn, H. P.
Huijsman, P. M. de Klein, C. Kuy-
per, L. Longayroux en D. Petro-
vitch.

Als datum voor de intocht van
de goedheilig man werd zaterdag
29 november vastgesteld. Om 3 uur
zal Sint Nicolaas met zijn donker
getinte gevolg door het hoofd van
de gemeente op het bordes van het
raadhuis officieel namens de ge-
meentenaren worden begroet. In de
route die de Sint naar Zandvoort
volgt zal dit jaar voor het eerst
ook Bentveld worden opgenomen.

Aan de inwoners van de badplaats
en Bentveld zal worden verzocht
op zaterdag 29 november van 12
uur af tot zonsondergang de vlag
uit te steken.
In verband met verkeerstechnische

moeilijkheden werd besloten, de
stoet niet al te lang te maken, hoe-
wel deze toch nog een behoorlijke
lengte zal krijgen. De Zandvoortse
muziekkapel en het tamboerkorps
zullen hun medewerking verlenen.

Het comité komt a.s. woensdag
opnieuw in vergadering bijeen om
de laatste voorbereidingen te tref
fen.

In verband met deze intocht zul
len de zittingsdagen van Sint Ni
colaas in zijn hoofdkwartier in
„Welgelegen" aan de Hogeweg
enigszins worden gewijzigd. De Sin
met zijn Pieten zal daar n.l. vooi
het eerst zitting houden zaterdag
middag 29 november van omstreeks
4 uur af. Daarna blijven de zittiugs
dagen ongewijzigd.

Het „Sint Nicolaas intocht-comité'
heeft reeds van verschillende zijden
giften voor deze intocht ontvangen
De volgende bedragen kwamen bin
nen: J.W. ƒ 5; L..H. ƒ 200; P. M. di
K. ƒ 100; J.B. ƒ 50; Actiecomiti
ƒ 100; A.R. ƒ 10; C.H. ƒ 10; J. de
V. ƒ 10; L. de R. ƒ 10; B.H.v.V
ƒ 5; Jantje ƒ 1; Hans ƒ 0,50; spaar
pot Lies en Piet ƒ 3,50, totaal ƒ 505

De heer Lep Horn treedt als pen
ningmeester voor Bentveld op, de
heer D. Fetrovitch voor Zandvoort
Behalve bij de Nutsspaarbank kun
nen ook bij genoemde heren gelden
voor de intocht worden gestort.

Pauze tuisen de debatten

Voor de „stille armen"
Evenals voorheen willen wij ook nu
weer omstreeks deze tijd van het
jaar uw aandacht vragen voor het
werk ten behoeve van de „stille ar-
men" in deze gemeente.
Tot heden weten wij feitelijk geen
passender benaming te vinden voor
deze groep van mensen, waarop de
arbeid van ons comité zich mag
richten.

Het betreft hier immers mede-
mensen, die om de een of andere
reden soms net even vallen buiten
de werkingssfeer 'van de — overi-
gens gelukkig talloze — voorzienin-'
gen, welke in de loop der jaren: op
maatschappelijk gebied in Nederi
land zijn getroffen.

Bovendien zijn het gevallen, die
niet direkt in het oog lopen, doch
dikwijls als 't ware moeten worden
ontdekt!

Om dus in die gevallen van wer-
kelijk „stille nood" iets te kunnen
verrichten, doen wij ook nu weer
met vrijmoedigheid een klemmend
beroep op uw financiële hulp en
zulks temeer, nu gebleken is, dat dit
beroep nog altijd weerklank heeft
mogen vinden.

Wij vertrouwen, dat ook in deze
wintermaanden de nodige geldmid-
delen ons weer in die mate zullen
toevloeien, dat wij in staat zullen
zijn aan onze- „stille armen" daad-
werkelijke hulp te kunnen bieden.

Uw bijdragen worden gaarne in-
gewacht bij de heren S. Slagveld,
Koninginneweg 26 en J. A. B. van
Pagèe, Brederodestraat 35, terwijl
zij ook gestort kunnen worden op
postrekeningnummer 499496 van de
heer S. Slagveld voornoemd,
ledere week hopen wij in de Zand-
voortse bladen verantwoording te
doen van de ontvangen bedragen.

Het comité,
Mr. H. M." van Fenema,
burgemeester van Zandvoort;,
S. Slagveld,
J. A. B. van Pagée.

Natuprijs
Op vrijdag 28 november zal in de
studio van „Postaal Genoegen" in
Haarlem de uitslag van de vierde
NATU-toneelwedstrijd bekend wor-
den gemaakt.

De Zandvoortse toneelvereniging
„Op hoop van zegen" nam aan deze
wedstrijd deel met de thriller „Ma-
dame Tic-Tac". ,Op hoop van ze-
gen" won in de derde wedstrijd de
kristallen! Vrije Volkbokaal.

Verzoek van gemeentenaren
Een aantal bewoners van de

Zandvoortselaan vanaf de Kenne-
merweg tot aan nr. 187 heeft zich
in een uitvoerig verzoekschrift tot
het gemeentebestuur gewend. Hier-
in wordt de invoering verzocht van
een maximumsnelheid op de Zand-
voortselaan, verbetering van het
wandelpad aan de noordzijde en
verbetering van de straatverlichting

Watergetijden
H.W. L.W. H.W. L.W.

nov.
23 1.39 9.30
24 2.19 10.30

2.55 11.—
3.27 11.30
4.03 12.—
4.36 -.—
5.09 0.30

25
26
27
28
29
Samengesteld

13.59 22.-
14.31 22.30
15.07 23.-
15.39 23.30
16.14 24.--
16.46 12.30
17.21 13.—-

door P. v.d.

strand
berijdbaar
5.30-12.—
6,30-12.30
7.00-13.—
7.30-13.30
8.00-14.—
8.30-14.30
9.00-15.30

Mije KCzn

was, dat reeds twintig minuten
voordat de raad bijeen kwam de
voordeur van het raadhuis gesloten
moest worden. De publieke tribune
was toen al stampvol

Hoe groot zal de publieke belang-
stelling sijn voor de behandeling
van de gemeentebegroting a.s. dins-
dagavond ? B.

*
was de enorme publieke belang-

stelling voor deze extra en wel geer
bijzondere raadszitting. Het moet
de "onder zulke dramatische omstan-
*dfgheden bijeengekomen vroedschap
van Zandvoort goed gedaan hebben
zoveel bewijzen van hartelijke bur-
gerzin te ontmoeten

In de rondvraag na de vorige
raadszitting deelde de voorzitter
mede „niet onwelwillend" te staan
tegenover verstrekking van koffie
aan het publiek.
Wij krijgen sterk de indruk dat de
dames en heren op de publieke tri-
bune belust waren op koffie.

W.
*

waren de door de heer Breure
gebezigde uitdrukkingen waarmee
hij zijn aanval op de collegetafel
had gekruld.

'Woorden als diktatuur en terreur
verliezen echter hun dreigende en
alarmerende betekenis wanneer zij
op verkeerde wijze worden gehan-
teerd.

Zij staan dan tegen zichzelf en de
redenaar op en maken zijn betoog
grotesk. P-

Meer ruimte voor tennis
Vrijdag 14 november j.l. hield de
Tennisclub „Zandvoort" m Hotel
Keur een buitengewone ledenverga-
dering.

Het voorstel van het bestuur om
het park uit te breiden met twee
tennisbanen, zodat de Vereniging
het volgende seizoen de beschik-
king krijgt over vijf banen, werd
met algemene stemmen aangeno-
men.

Het benodigde kapitaal hiervoor,
alsmede het bedrag voor uitbrei-
ding van zit-accommodatie werd
door een aantal leden renteloos als
lening beschikbaar gesteld.

Het ligt in de bedoeling de maan-
den juli en augustus banen te ver-
huren aan badgasten en als evcne-
ment een badgastentoernooi te or-
ganiseren.

Ook de jeugd-training kan door
deze uitbreiding krachtiger ter
hand worden genomen.

Door deze uitbreiding is het even-
eens mogelijk een klein aantal
nieuwe leden aan te nemen. Door
de beperkte speelruimte bestond er
da laatste jaren praktisch een le-
denstop.

Het bestuur van de T.C.Z. is ver-
heugd dat de tennissport in Zand-
voort door belangrijke uitbreiding
meer intensief kan worden be-
oefend en hierdoor veel belangen
en wensen van tennissportliefheb-
bers in vervulling gaan.

Feest voor motorliefhebbers
De Zandvoortse Motorclub organi-
seert morgen, zaterdag 22 novem-
ber de jaarlijkse feestavond in res-
taurant „Zomerlust".



(vervolg van pag. 1)

De motie
van gepeperd naar licht verteerbaar

De heer SLBGERS (na een lichte
aarzeling het woord nemend) zei
dat hij eigenlijk nog wel andere ge-
luiden uit de Raad verwacht had.
Als er dan geen bezwaar tegen be-
kendmaking van de door de heer
Fetrovitch bedoelde namen is, zal
ik het doen! En spreker noemde
achtereenvolgens: de heer v. d.
Werff, wethouder Tates en me-
vrouw Stemler-Tjaden. Spreker
achtte een excuus voor mevrouw
Stemler-Tjaden aanwezig, omdat
deze nog niet zo doorkneed is in het
raadslidmaatschap, maar de beide
anderen zijn niet te verontschuldi-
gen! Hij verwachtte voorts dat „de
woordbreker (s) zich zou (den) mei-
den.

(VOORZITTER protesteerde .hier-
tegen en zei dat dit niet mocht, om-
dat een dergelijk optreden evenzeer
schending van het stemgeheim in-
houdt).

De heer SLEGERS achtte thans
de tijd gekomen een motie in te die-
nen en hij stelde deze aan de Raads-
leden ter hand:

„De leden van de Raad van de
gemeente Zandvoort, in zijn ver-
gadering van 18 november 1958
bijeen, kennis genomen hebbende
van de schriftelijke vragen van
de heer Breure, het antwoord
daarop van B. en W., alsmede de
daarover gehouden besprekingen;
geven met klem hun afkeuring te
kennen over de betreurenswaar-
dige handelingen van de wethou-
ders en de bij deze zaken betrok-
ken raadsleden;
vragen de nodige waarborgen dat
herhalingen in de toekomst wor-
den vermeden;
verwachten dat betrokkenen de
hieraan verbonden konsekwenties
zullen aanvaarden en gaan over
tot de orde van de dag."
Wethouder TATES gaf toe dat de

gemaakte fout van ernstige aard
was, maar het was hem tegelijker-
tijd een raadsel, zo zei hij, dat men
er geen genoegen mee neemt dat
deze fout erkend wordt. Hij gaf ver-
volgens nog een korte omschrijving
van de gebeurtenissen na de> raads-
vergadering van 7 oktober j.l. en
gaf te kennen dat wethouder Kerk-
man, nadat hij bemerkt had dat „er
iets fout moest zijn gegaan", in een
zekere verwarring verkeerde. Dat
men zich kan vergissen en met
name het stembureau, toonde spre-
ker aan door een voorval te ver-,
halen uit de Haagse gemeenteraad
in 1953; toen er gestemd werd over
de aanstelling van een gemeente-
geneesheer. Er waren 42 uitge-
brachte stemmen, waarvan een der
gegadigden er 22 kreeg en de an-
dere 20. Na de raadsvergadering
vond een z.g. controle plaats, waar-
bij kwam vast te staan dat de stem-
menverhouding 21-21 was. Degenen,
die menen dat er geen fouten bij
deze dingen kunnen worden ge-
maakt, vergissen zich. Spreker gaf
tevens als zijn mening te kennen
dat, wanneer men niet behoort te
zeggen op wie men stemt, het even-
min geoorloofd moet zijn de eigen-
schappen van de gegadigden te be-
spreken. Spreker betreurde het dat
hij, toen wethouder Kerkman de
stembriefjes uit de asbak haalde,
niet onmiddellijk gezegd had: „Wat
doet u daar?" „Ik heb daar veel
spijt van", aldus wethouder Tates,
„en het zal me niet licht een tweede
keer overkomen." Dat er vooraf
echter een bepaalde afspraak in de
volle betekenis van het woord zou
zijn gemaakt, sprak de heer Tates
tegen. Er is alleen een kort onder-
houd over deze kwestie geweest,
waarbij wethouder Kerkman te ken-
nen heeft gegeven op de heer Dees
te zullen stemmen en ik op de heer
Kuijs

(VOORZITTER: „Mijnheer Tates
u wandelt langs de rand van de af-
grond!")

Wethouder Tates vervolgde met
te zeggen dat zelfs door een man
als prof. Oud wordt betwijfeld of
geheimhouding van een stemming
noodzakelijk is voor openbare ge-
zagsdragers Deze f unctionaris-
sen zouden openlijk uit dienen te
komen voor hun stem. Men kan
zich ten deze gerust achter deze
woorden plaatsen, aldus wethouder
Tates. (De heer KONING: „Dat zou
ik nog niet zo direct weten!"). Ten-
siotte speet het spreker, dat zijn
fractiegenoot, de heer Breure, de
woorden „dictatuur en terreur" had
gebruikt. Hij hoopte dat de heer
Breure deze uitlatingen zou willen
terugnemen.

De *heer v. d. WERFF zei ver-
baasd te zijn geweest over het op-
treden van de „samenwerkende
fracties".' Hij „onthulde" dat de
heer Tates, die nu zegt spijt te heb-
ben over zijn. verzuim wethouder
Kerkman te hebben gewaarschuwd,
zelf ook met z'n vingers in de bak
met stembriefjes heeft zitten. uwroe-
ten. Spreker had geen aanleiding
wethouder Kerkman, die hij goed
meende te kennen, te wantrouwen.

en pijn wég-
wrijven met
DAMPO

VOORZITTER merkte op dat het
standpunt van prof. Oud wellicht
het onderwerp kon uitmaken van
een juridische dissertatie. Maar de
wet (art. 51 van de gemeentewet)
schrijft uitdrukkelijk geheimhou-
ding voor!

Mevrouw STEMLER-TJADEN
constaterende dat ook haar naam
genoemd is, voelde zich medeschul-
dig door het feit dat zij (samen met
de heer Bruere het stembureau vor-
mend) de stembriefjes niet vol-
doende vernietigd heeft. Toen wét-
houder Kerkman mij mededeelde
dat er mogelijk een fout was ge-
maakt en hij een nader onderzoek
van de briefjes wenste, heb ik —
misschien wat spinnig! — gezegd:
„Dat hoeft niet, want ik heb de
stemmen geturfd. Ik heb me daarop
omgedraaid en ben met de vrouw
van de bode gaan praten "

Wethouder KERKMAN, voor 't
eerst op deze avond het woord ne-
mende begon z'n betoog met kritiek
te uiten op „een der Zandvoortse
bladen", waarin enkele insinuaties
aan zijn adres hadden gestaan.

(Waarom altijd dit vage en mis-
verstand wekkende: „een der Zand-
voortse bladen"? De wethouder had
gerust mogen zeggen dat hij het
Zandv. Nieuwsblad bedoelde! Versl.)

Vervolgens zei hij zich verbaasd
te hebben over het indienen van de
motie van de heer Slegers, die dit
deed voordat hij (wethouder Kerk-
man) iets gezegd had. Sprekende
over de opstelling van de bewuste
voordracht, zei hij, dat het niet mo-
gelijk was geweest (na overleg met
de inspecteur) om de heer, Dees no
l te krijgen. Nu kan men zeggen
dat de wethouders 'kennelijk' hebben
ingestemd met deze voordracht,
maar dat zou de eerste keer niet
zijn, dat een nr. l geplaatste niet
wordt benoemd. Spreker was echter
al tevreden geweest dat de heer
Dees op de voordracht was ge-
plaatst, zij het dan nr. 3. Het was
bij alle fracties bekend dat mijn
keuze naar de heer Dees uitging.

Ik nodig ieder raadslid uit hier
te verklaren dat ik hem of haar zou
hebben bewerkt om stemmen voor
de heer Dees te krijgen! zei spreker
nog. En hij vervolgde dat het inder-
daad verkeerd was geweest de
stembriefjes mee te nemen. De
wijze waarop de heer Breure hem
had aangevallen,, was niet prettig,
maar hij kon er moeilijk op in gaan.
Van dictatuur en terreur kan men
mij niet bepaald verdenken! Spre-
ker zei het oordeel van de Raad rus-
tig af te wachten. Meent, men een
motie, als opgesteld door de heer
Slegers, te moeten aanvaarden, dan
verklaar ik, aldus wethouder Kerk-
man, dat hier voor mij geen kon-
sekwenties aan verbonden zijn.

VOORZITTER verduidelijkte nog
dat de redaktie van het antwoord
van B. en W. aan de heer Breure
buiten wethouder Kerkman om was
gegaan. Uiteraard is hij wel „ge-
hoord" in het College. Er is der-
halve bij dit antwoord voldoende
objectiviteit betracht.

De heer LINDEMAN nam aan
dat wethouder Kerkman inderdaad
in verwarring verkeerde, zoals wét-
houder Tates had opgemerkt. Wét-
houder Kerkman stond gezien

alle achtergonden van deze kwestie
— uitermate moeilijk tegenover de
stemming. Spreker vond het voor
de raadsleden onplezierig wanneer
een College niet volledig achter een
voordracht staat. De motie van de
heer Slegers ter sprake brengende,
zei de heer Lindeman dat deze werd
ingediend voor wethouder Kerkman
had gesproken. De heer Slegers was
echter van mening geweest dat
iedereen was uitgesproken en dat
wethouder Kerkman niet meer zou
spreken. Na het antwoord van de
wethouder zou spreker er echter be-
hoefte aan hebben de motie enigs-
zins te wijzigen en de zinsnede:

verwachten dat betrokkenen
de hieraan verbonden konsekwen-
ties zullen aanvaarden " weg te
laten. Een heel wat milder redaktie
dus.

Voordat de VOORZITTER de ver-
gadering schorste om de leden ge-
legenheid te geven zich over de ge-
wijzigde motie te beraden, gaf hij
in verontwaardigde bewoordingen te
kennen hoezeer hem de mentaliteit
van een anonieme schrijver van een
circulaire, die in de gemeente ver-
spreid is, tegenstaat, „Ik heb hier
de grootste minachting voor!,, aldus
voorzitter, „want niet alleen het
openbaar onderwijs wordt in deze
circulaire in een verkeerd daglicht
geplaatst, maar evenzeer' de per-
soon van de heer Kuijs, voor wie ik
het in het openbaar wil opnemen.
Men verlieze dit niet uit het oog."
Spreker vond de handelwijze van
deze anonimicus een walgelijk be-
drijf. „Ik ken hem", aldus mr. Van
Fenema, „en ik zal hem terdege in
de gaten houden "

De heer SLEGERS zeide tenslotte
nog dat hij niet bedoeld heeft dat
men nooit van een advies mag af-
wijken, maar het was hoffelijk ge-
weest de Raad hiervan in kennis te
stellen.

VOORZITTER schorste de ver-
gadering hierna gedurende 15 mi-
nuten. De fracties pleegden" overleg
in — naar het ons voorkwam —
„willige stemming".

Nadat mr. Van Penema de ver-
gadering opnieuw geopend had,
kreeg de heer LINDEMAN het
woord. Hij verklaarde dat de heer
SLEGERS zich kon verenigen met
de wijziging van zijn motie. Spre-
ker zij overtuigt te zijn dat de be-
trokkenen niet zo zeer onregelma-
tigheden hadden bedreven als wel
'n „stommiteit" hadden uitgehaald.
Hij achtte kwade trouw niet in het
spel te zijn geweest. Vervolgens las
hij de motie nog eens voor.

VOORZITTER deelde mede dat
hij thans deze motie in stemming
wilde brengen, maar dan dienden de
betrokken raadsleden de zaal te
verlaten. (Wethouder Kerkman was
al weg).

Mevrouw Stemler-Tjaden en wét-
houder Tates stonden op, maar de
heer v. d. Werff "deed'dit niet direct,
omdat hij meende dat men hierdoor
de indruk zou krijgen dat hij bij
deze zaak betrokken zou zijn ge-
weest

VOORZITTER beduidde hem dat
zijn naam was genoemd, dat hij er
bij was geweest tóen de stembrief-
jes werden meegenomen en dat hij
(de heer v. d. Werff) derhalve wel
de zaal diende te verlaten (De heer
v. d. Werff stapte toen, zij het iet-

Pracht handen
en nimmer

ruw of schraal-, n .

ube 95 cl
Het is de Hamamelis die het 'm doet

Hier staat uw brief
De vroedvrouw en de vroede vader

Enige tijd geleden is er, blijkens uw
verslag, in de Zandvoortse gemeen-
teraad hilariteit geweest over enke-
le snaakse opmerkingen van een der
vroede vaderen. Dat is verheugend,
want op z'n tijd past enige vrolijk-
heid als onderbreking van het ver-
moeiende regeren.

Beslist ongepast en geenszins
verheugend echter is het, wanneer
deze grapjes ten koste van een
groep landgenoten — en l daarvan
in 't bijzonder — gaan, die dag en
(vooral) nacht hun plicht doen ten
behoeve van de volksgezondheid en
met resultaten waarop deskundigen
in de gehele wereld jaloers zijn. En
verbijsterend is het, wanneer uit de
debatten blijkt, dat de vroede vade-
ren zó slecht zijn ingelicht over het
onderwerp waaraan zijn hun be-
schouwingen wijden.

Een der raadsleden, stelde vast,
dat een vroedvrouw geen standbeeld
is en hoewel wij de strekking van
deze opmerking niet geheel begrij-
pen, ze is stellig juist;' "Maar wij
hebben eigenlijk die andere spreker
op het oog, die zichzelf als voor-
stander van de vooruitgang kwali-
ficeerde en die zei: ,,/W.e-, hebben
geen trekschuit meer en' geen dili-
gence, dus hebben we eigenlijk ook
geen vroedvrouw meer nodig". Wij
vrezen dat de vooruitstrevendheid
van deze bestuurder ,groter, is dan
zijn deskundigheid — om van de
•hoffelijkheifi tegenover iemand die
bijna 25 jaar in gemeentedienst is
maar niet, te spreken. 'Wij hebben
z o het: vermoeden. " -

sen bijvoorbeeld uit de intreerede
van prof. dr. G. J. Kloosterman,
hoogleraar in de verloskunde aan de
Amsterdamse universiteit, gehouden
in dec. 1957, toevallig een passage
heeft gemist, welke luidde:

„Of de bevalling zich normaal
voltrekt kan met voordeel gecon-
troleerd worden door haar. die in
een driejarige, geheel aan verlqs-
kunde gewijde opleiding bij uitstek
de specialiste in de normale verlos-
kunde genoemd mag worden: de Ne-
derlandse vroedvrouw. En dat zij
een eervolle plaats inneemt blijkt
uit het feit, dat ruim 40% van alle
bevallingen onder ^ haar leiding
plaats vinden". (Óók in Zandvoort!
S. W. H.)

Is het de heer Gosen verder be-
kend, dat er ijverig naar wordt ge-
streefd ook in komende wettelijke
regelingen op het gebied van de
volksgezondheid de vroedvrouw een
belangrijke plaats toe te kennen?
Heeft hij er mogelijk wel eens van
gehoord dat alom in den lande toe-
komstige artsen hun verloskundige
praktijk opdoen onder leiding van
vroedvrouwen? Kent hij de lage
cijfers van de sterfte van moeder
en kind bij bevallingen, geleid door
Nederlandse vroedvrouwen ?

Zo neen, dan vrezen wij dat hij
zelf toch nog meer in de tijd van
de trekschuit leeft, dan hij in zijn
blinde liefde voor de .vooruitgang
zelf 'wel ivermoedt.

S. J. 'R. 'WIEDHAUP.-HAGMAN
Red. Oïjdbchrfit ,v'. Prakt' verlos-

;!, liteunde. '« ' '

wat onwillig (!) op). De heer Tates
riep in de nog openstaande deur:
„Kom, mijnheer v. d. Werff, we
hebben een vierde man nodig!!"

Met deze opmerking verbrak hij
de ietwat pijnlijke situatie die de
heer v. d. Werff door zijn houding
had veroorzaakt.

De motie werd zonder hoofdelijke
stemming aanvaard, waarop voor-
zitter de vergadering onmiddellijk
sloot. H. W.

*
En zo zou men deze extra raads-

zitting en het aanvaarden van een
„verzoenende" motie een overwin-
ning van het gezond verstand kun-
nen noemen. Want niemand, en
zeker niet de Zandvoortse gemeen-
schap, heeft behoefte aan of zou ge-
baat zijn met een uiteenvallen van
het wethouders-team. Dit zou —
over konsekwenties gesproken —
een uitermate negatieve invloed
kunnen uitoefenen op de behande-
ling van de gemeentebegroting.
Want volgende week dinsdag zijn
wijs beleid en nuchtere zakelijkheid
meer dan ooit nodig. Zou de Raad
o.a. de beide wethouders de konse-
kwenties van hun „misstap" heb-
ben opgedrongen, met het gevolg
dat beide functionarissen heen gin-
gen, dan zou het mogelijk zijn ge-
weest dat zij — krachtens de poli-
tieke samenstelling van de Raad —
in korte tijd weer in hun zetels
zaten

En wie zou 'n dergelijk operette-
achtig gedoe naar behoren kunnen
verwerken ?

Begrotingsraad
Openbare raadsvergadering op

dinsdag 25 november 1958, des
avonds 8 uur en — zo nodig — op
woensdag 26 november d.a.v., des
namiddags 8 uur.
AGENDA:
1. Notulen
2. Ingekomen stukken
3. Vaststelling vijfjaarlijkse af-

rekening vergoedingen bijzon-
der onderwijs over de jaren 1948
t/m 1952 (raadsvoorstel no 118)

4. Verkoop bouwterrein (raads-
voorstel no 119)

5. Verbetering van de speelplaats
bij de Hannie Schaftschool
(raadsvoorstel no 120)

6. Krediet-overeenkomst met de
N.V. Bank voor Nederlandse
"Gemeenten (raadsvoorstel no
121)

7. Kasgeldleningen 1959 (raads-
voorstel no 122) )

8. Behandeling van de begrotingen
voor 1959 (raadsvoorstel no 108
en no 123)

9. Vaststelling nieuwe verorde-
ning op de heffing van een
straatbelasting (raadsvoorstel
no. 124)

10. Alsvoren van een belasting op
de honden (raadsvoorstel no
125)

11- Rondvraag

Voorlichtingsavond
Hedenavond wordt in het kader van
de Provinciale Brandweerbond een
voorlichtingsbijeenkomst gehouden
voor de leden van de vrijwillige
brandweer.

De heer D. J. P. Legro, comman-
deur bij de rijksbrandweerinspectie
in Den Haag, zal een inleiding
houden over de bestrijding van ben-
zine- en oliebranden.

Tijdens deze voorlichtingsavond
zal een instructieve film over het
ontstaan van branden worden ver-
toond.

Mens en misdaad
Dinsdag 25 november a.s. spreekt
voor de gemeenschap Zandvoort
van het Humanistisch Verbond de
heer A. J. Loppersum uit Zaandam
over „Hoe de mens tot misdaad
komt".

De openbare samenkomst zal
worden gehouden in „Het Huis in
de Duinen", aanvang 8 uur
's avonds.

Klaprooscollecte
De Klaprooscollecte heeft in Zand-
voort ƒ 569,84 opgebracht.

Burgerlijke stand
14 november-20 november 1958.

Geboren: Willem Karel, zoon van
A. L. C. van Esveld en W. D. R.
Merte.

Ondertrouwd: Willem Pieter
Charles van der Sloot en Aaltje
Water drinker.

Getrouwd: Antonius Godefridus
Slinger en Johanna Maria van Dijk;
Harmen Dikkeboom en Klazina
Koper; Max Pinheiro en Wilhel-
mina van Duijn; Willem Draijer en
Johanna Catharina Duivenvoorden.

Overleden: Louisa Ogier, oud 75
jaar, zonder beroep, weduwe van
Oomstee.

Geboren buiten de gemeente: Jo-
hannes Antonius Stokman; Wilma
Belder.

Overleden buiten de gemeente:
Johanna Anna Giesberts.

Openbare bibliotheek
Nieuwe aanwinsten

Fr. Dürrenmatt - Pech.
Jules Roy - De navigator.
Diana Tutton - Pas op je dochters.
Gabor v. Vaszary - Monpti.
J. v.d. Walle - Achter de spiegel.
E. Wustmann -*Taowaki.
Heinrich Scharp - Zo wordt de kerk

bestuurd.
Jan Holland - Periscoop op.
C. F. van Dam - , Israël. ,
Jules Romains - Het tweede bestaan

van, Jacques'Goddard.; . , i ; j , > i « i i ! i : ! t

Mensen en zaken
Sinterklaas is alleen maar aardig
We zitten er weer midden in. De
kinderen zijn weer onderhevig aan
de spanning, die verbonden is aan
de dagen voor 5 december! En ze
laten zich gaan, zowel ouders als
kinderen. Alles wordt op één hoop
geveegd: kwade en goede eigen-
schappen van Sinterklaas, zijn
spreekwoordelijke goedheid en zijn
ongebreidelde wraakzuchtigheid.
Dit laatste nu wordt ten stelligste
veroordeeld door psychologen van
naam. Zij vinden het een gruwel
wanneer een moeder haar kinderen
bang maakt met Sinterklaas. Dat
is ook zo. De goede bisschop is een
kindervriend en dat wordt wel eens
vergeten door moeders, die er uit
gebrek aan inzicht geen been in
zien de weldoener der kinderen te
compromitteren en hem soms af-
schilderen als iemand, die geen fou-
ten door de vingers ziet en er op uit
is het kinderleven zuur en ongeniet-
baar te maken.

Natuurlijk moeten de 'kinderen
niet leven in een voortdurende
schichtige angst voor de schoor-
steen, de gard en de zak, waar ze in
gestopt worden als ze eens een
periode van niet volmaakt zoet-zijn
doormaken. Trouwens bang-
maken is geen kunst en zeer zeker
een slecht middel om kinderen tot
harmonische mensen op .te voeden.

Ze hebben het zonder die verve-
len.de dingen al zo moeilijk. Krijgen
ze daarenboven nog te verwerken
dat Sinterklaas weliswaar een goed-
heilig man, maar soms een bar ge-
vaarlijk sinjeur is, dan blijven ze
nergens meer. Bovendien schijnen
ze het slecht te kunnen verteren als
ze merken dat de gulle en goed-
geefse Kindervriend een knecht no-
dig heeft om nare represaille-maat-
regelen te treffen als het kind-zijn
ergens in conflict komt met onze
grote-mensen-maatschappij. Ze heb-
ben veel liever dat Sinterklaas alle^
zelf doet. En als hij dan boos moet
zijn, wat ze al een godspe vinden,
nou dan dient hij daarbij geen hulp
te ontvangen van een ogen-rollend
heer, dat met ketenen rammelt en
keihard met z'n roe op muren en
schuren slaat.

Dus bij alle fouten, die wij ten
opzichte van onze kinderen maken,
moeten wij — als 't even kan —
de bisschop der kinderen er buiten
laten. Het is trouwens ook voor
hem een bijzonder onaangename ge-
waarwording dat er ouders zijn, die
hun kinderen verklikken

De kindertjes het risico te laten
lopen dat ze meegenomen worden
naar Spanje als ze eens over de
schreef zijn gegaan, is een geweld-
pleging, die niet goed te praten is.

Wat dacht u? Heeft Sint Nico-
laas geen hartgrondige hekel, aan
klikspanen ?

MOMUS

Zandvoortse Schaakclub
De uitslagen van de wedstrijden
voor de N.H.S.B. gespeelde wed-
strijden zijn: Z.S.C. I-Kijk Uit UI
4-2 (voorl.); Z.S.C. III-K.S.C. H
5-4 (voorl.).

Er werden in totaal 5 partijen
afgebroken. Zandvoort maakt ech-
ter een goede kans beide wedstrij-
den te winnen.

Woensdag a.s. trekt het derde
tiental naar het vorig jaar gedegra-
deerde „Oude Slot" te Heemstede.

Tafeltennisclub „Shot"
De tafeltennisvereniging „Shot" is
in de competitie uitstekend gestart,
getuige de hieronder volgende uit-
slagen.

Af d. heren:
Ready 2-Shot l ~ 0-10
Shot 2-Ready 3 10-0
Shot 3-Togido 10 5-5
Af d. dames:
Shot I-Shot 2 9-1
Af d. junioren:
Tybb b-Shot a 3-7

Het programma voor de volgende
week luidt:
Af d. heren:
Shot 1-T.O.G. 5
Johea 4-Shot 2
Spinneweb 2-Shot 3
Afd. junioren:
Shot a-Tybb b
Afd. dames: »
Geel-Wit I-Shot l
Shot 2-Kriemhilde l

Daar kunt u heenj
Monopole

Vanaf zaterdag 22 november tot en
met maandag 24- november, 8 uur:
film „Schön ist die Welt".
Dinsdag %5'en woensdag 86 novem-
ber, 8 uur: film „De bezeten jacht"
Donderdag 27 november, 8 uur: film
„Vrouwenkamp Borneo"
Zondagmiddag 23 november, 8.30
uur: film „Geef 'm de sporen"

*
Hotel Bouwes

Gedurende het weekend: Cor Halle-
sextet.
Zondags matinee.

*
Stadsschouwburg, Haarlem

Zaterdag 22 november, 8 uur: Dei t
Haagse Comedie „Brullen als een '
duif".
Zondag' 23 november, 8 -uur: De
Haagse Comedie ^ met ,De Humorist"
Maandag 24 november, 8 uur: Rot-
'terdams •>, Toneel",; met. ,',Suiker''. , , \ j , ;



FAMILIEBERICHTEN
Geboren op 14 november 1958:

OBEB REINIER
zoon van J. K. Siderius en

J. P. S, Siderius-Tybout
Spanjaardsberglaan 7

Santpoort

Heden overleed tot onze diepe
droefheid, na een langdurige
ziekte, onze lieve moeder, be-
huwdmoeder, grootmoeder en
overgrootmoeder
mevr. Louis a Oomstee-Ogier
in de ouderdom van 75 jaar.
Zandvoort:
S. v.d. Eijken-Schweinsbergen
P. Schweinsbergen
E. Schweinsbergen-Paap
A. Koper-ScJiweinsbergen
K. Koper
Amsterdam:
W. Visser-Schweinsbergen
C.- Visser
Zandvoort:
C. Schweinsbergen
A. Schweinsbergen-Schuiten
Kleinkinderen en achterklein-
kinderen
Zandvoort, 19 november 1958
Zeestraat 65
De teraardebestelling zal plaats
vinden zaterdag 22 november
1958 des v.m. te 12 uur op de
algemene begraafplaats te
Zandvoort. Vertrek van het
sterfhuis 11.45 uur.

P B E D I K J F E U R X E N

Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 23 november

10.30 uur: ds. R. H. Oldeman.
Bed. H. Doop.
19 uur: dr. H. van der Loos, pred.
te Haarlem. Jeugddienst.

Het huis in de duinen:
19.30 uur: ds. R. H. Oldeman.

Jeugdkapel om 10.30 uur in het
Jeugdhuis.
10.30 uur: mevr. H. H. Visser-
Fransen.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 23 november

10.30 uur: ds. C. P. Hoekema,
Doopsgez. pred. uit Haarlem.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmaweg
Zondag 23 november

10 en 17 uur: ds. A. de Ruiter.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Op zon- en feestdagen H.H. Missen

om 7.30-9.00 uur öe Hoogmis en
11.00 uur de laatste H. Mis. In

' Huis in de Duinen om 8.30 uur.
's Avonds Lof om 7.00 uur.

In de week H.H. Missen -om ,7.00
uur en 7.45; 's avonds Lof om
7.30 uur.

Ned. Chr. Gemeenschapsboiid
Dinsdag 25 november

3 uur samenkomst in ,Pniël", Zui-
derstraat 3.
Spr. J. W. van Zeijl.

Jehova's getuigen
Woensdagavond 8—9 uur bijbel-

studie Koninginneweg 44 en zon-
dagmiddag 2—3 uur Wachttoreji-
studie Hogeweg 7 te Zandvoort

Wegens enorm succes:
VARKENSVLEES:

Schouderkarbonade ... 500 gr. 1,88
Ribkarbonade 500 gr. 2,08
Haaskarbonade 500 gr. 2,18

RUNDVLEES:
Riblappen 500 gr. 2,08
Magere lappen 500 gr. 2,40
Rosbief, lende, entre cote

500 gr. 2,60
Biefstuk 100 gr. 0,65
l pond gehakt, l pakje margarine

1,80
Winkellappen en stukjes vlees

500 gr. 1,88

,La Viande'
KL. KROCHT l, TELEFOON 2432

Humanistisch Verbond
Zondag 23 november, 9.45 u., 298 m
Spr.-j A. L. Constandse. Onderwerp
„Het menselijk tekort".

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIEKST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 9 uur:

Doktoren:
C. F. M. Robbers
Koninginneweg 34, telefoon 2813

iondag 23 november
Dierenarts J. Westerman
Leidsevaart 74, Haarlem, tel. 12111

WjjkzuSter:
A. Hoogenbosch
Julianaweg 25, telefoon 2826

Apotheek:
22—28 november:
Apotheek Kerkhoven, Zeestraat 71
ledere avond vanaf 6.30 uur
alleen geopend voor recepten en
spoedgevallen.

ROEPERS
NIEUWE VOLKSWAGENS
'58 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.
Pietera, Haarl.str. 2, tel.3652

WONINGRUIL
Pracht Ie et. op plein in
A'dam: 4 k., badk., hal,
keuk., war., zolderk., tel.
56598, huur ƒ 60 p.m. voor
woning Zandvoort. Br. nr.
9002 bur. Zandv. Crt.

WONING KOOPRUIL
(evt. bijbet.)

Dubb. blokje v. 4 won.
Zandv.laan, waarv. l ben.
huis bev. 3 k, keuk., dou-
chece!, wc, gr. tuin met
schuur, vrij komt.
Gevr. iets groter modern
eensgezinshuis. Br. 9003
bur. Z. Crt.

WONINGRUIL
Amsterdam-Zandvoort

Aang. bij Surinamepl. mod.
zonn. woning 4 krs, keuk.,
douchcel en zolderk.
Gevr. dito of grotere wo-
ning. Br. 8401 Z. Crt.

Amsterdamse
Groentecentrale

Jan Filmer
TOLWEG 16 - TELEF. 3195

GROENTEN
Spruitjes per pond
Lof per pond
Verse spinazie per pond
Worteltjes 2 pond
Andijvie per pond
Prei 2 pond
Boerenkool per pond
Sla per stuk
Gek. bietjes 2 pond
Groene kool per pond
Uien 3 pond
Wortelen 3 pond
Rode kool 3 pond

AARDAPPELEN
10 kg Zeeuwse bintjes ... 180
10 kg Zeeuwse

eigenheimers ............ 180

FRUIT
58

Te koop gevraagd

groot
herenhuis

gesch. v. pension- of kamer-
verhuurbedr. Br. 900}. Z. Crt.

Cox d'Orange 3 pond
Cox d'Orange (extra)

3 pond > ' 98
Jonathans 2 pond 25
Jonathans (extra) 3 pond 65
Goudreinetten 3 pond 35
Goudreinetten (extra) 3 p. 48
Soeptomaten 2 pond 45
Handperen 2 pond 45
Handperen (extra) 2 pond 65
Druiven per pond 69
Stoof peren (extra) 2 pond 49
Zoete perssinaasappelen

8 voor 100
Handsinaasappelen 6 voor 98
Handsinaasappelen 5 voor 98
Mandarijnen 7 voor 100

Verse gesneden
soepgroenten p.ons 0,15

3 pond handappelen
Golden Delucious
Iets fijns 3 pond f 1,10

Het is de
kwaliteit"
die steeds meer
klanten maakt bij

Slagerij
Burger
Haltestraat 3 en INTERNATIONAAL BEKROOND

E x t r a voordel"!g
Vrijdag en zaterdag
750 gr. rosbief 3,78
•750 gr. entre côte 3,78
750 gr. Lende 3,78
750 gr. staartstuk 3,78
750 gr. fijne riblappen... 3,28
750 gr. Pracht lappen ... 2,69

MAANDAG en DINSDAG .

Kalf pond biefstuk
botermals f 1,48

Woensdag en donderdag
500 gr. gehakt n.o.... 1,10

100 gram pork
100 gram Saks., samen ... 49
100 gr. Geld. Gek. worst
100 gr. ham, samen 79 et
100 gr. Gek. ontbijtspek
100 gr Saks, samen 69 et
250 gr heerlijke leverw. 58 et
250 gr. Biefst. tartaar 1,10
Een echte Gelderse

rookworst van 250 gr. 99 et

Extra reclame:
Blikje borrelworstjes

van 1,10 voor 60 et

Gebi». Burger's slagerijen
\ ' AMSTERDAM -' HAARLEM - ZANDVOORT

WONINGRUIL
Dordreclit-Zandvoort

Gevr. in Zandv. woning m.
minst. 6 krs. Huur max.
ƒ 150,- p.m. Aangeb. in
Dordrecht vijfkamer wo-
ning op g. st., bouwj. '39,
huur ƒ 50,50 p.m. Br. aan
G. L. v. d. Hum, Soemba-
straat 63, Dordrecht.

TAFELBILJART te koop.
Van Lennepweg 19.

LOMPEN 22 et p. kg;
kranten 4 et p. kg; "tijd-
schriften 3 et p. kg; kar-
ton 3 et p. kg; koper lood,
zink de hoogste prijzen.
A. Akersloot, telef. 2845,
pakhuis Schelpenplein 7.

Een uitgebreide collectie

GESCHENKEN
b«
Drogisterij Blaauboer
Haltestraat 46, telef. 2392

ABONNEERT U
op de

ZANDVOORTSE
COURANT

Gevr. TIJD. HULP in de
HUISHOUDING 1-2 ocht.
p. week. Troelstrastraat
58, telefoon 2422.

Gevr. NET MEISJE voor
halve dagen. Mevr. Kuijk,
Zandvoortselaan 26.

NE HOUR CLEANING SERVICE
Haltestraat 39 - TelcF. 2810

TIJDELIJK <|J V / Q KORTING

Thans Chemisch reinigen
C.costuum 3,95 jas . . . 3,95 Colbert.
R o k j e . » . 1.65 Pantalon. 1,75 Japon .

2,35
2,85

JONGEN OP MEISJE ge-
vraagd v.d. winkel (lichte
werkz.h.). Hoog loon.
Keesman's schildersbedrijf
Jan Steenstraat 1.

Lekkere
AMANDEL SPECULAAS

en BANKET
koopt U bij de bezorgers
van W. van der Werff.

Zandvoort, te koop HUIS
m. garage, aang. tuin; en
FLAT aan zee. Makelaar

K. C. v. d. Broek, Brede-
rodestraat 25.

Te koop ACCORDEON.
Brederodestraat 26.

Uitneembare CONSUMP-
TIETENT, 6 bij 7 m, veel
glas, 2 jaar oud, gekost
hebbende ƒ 6000, thans te
koop voor ƒ 2500. Ook ge-
geschikt voor dubbelwon.
Te zien na tel. afspraak in
Volendam, 02993-894.

Te koop Clarus PETRO-
LEUMVERGASSER, gr.
maat worteldoek, langw.
keukentafel, schoolbank en
vergrotingsapp. m. toebeh.
Naussauplein 2, tel. 3214.

Aangeb. 1. witte BRUIDS-
JURK met toeb., mt 38-40.
Handbalschoenen mt 40,
z.g.a.n. Kostverlorenstraat
61, tel. 2460.

Te koop: . groot WOON-
HUIS Koninginneweg 23.
Leeg te aanv. Inl. Make-
laar Attema, Hogeweg 64,
telefoon 2715.

NW. PROJECTIE-APPA-
RAAT m. 4 FILMPJES
te koop. ƒ 12,50.
Zandvoortselaan 142.

SINT en PIET OP BE-
ZOEK. ƒ 5,-. Telef. 2860.

Bestel vroegtijdig SINT en
PIET. Br. nr. 9004 Z.Crt.

TE KOOP:
VRIJSTAAND L A N D-
H UI S a. d. Brederode-
straat, 1400 m2 eigen gr.
BH j v. vrij uitz., bev.: gr.
woonk., 4 sl.k., 2 badk.,
2 wc's, gar. oliestook;
WOONHUIS (n.bouw in
Zandv.-Z., gr. woonk., 3
sl.k., badk., 2 wc's, gar.,
oliestook. ƒ 47.000;
TE BOUWEN BUNGA-
LOW m. gar. Dicht bij
zee, taev. woonk., l gr. en
2 kl. sl.k., badk. Gereed:
mei 1959.
Inl. Makelaarskantoor van
Sluisdam, Paradijsweg 11,
Tel. 2361-2761.

CAFÉ OOMSTEE
Zeestraat 62

GESLOTEN t/m
zondag 23 nov.

Als u een voordelig en ge-
slaagd St. Nikolaasfeest
wilt hebben, doe dan uw
bestelling bij ons
Alles voor de Sint!!
Onze weekreclame
Speculaasbrokken

55 et 250 gram
Banketstaaf

van 1,25 voor f 0,95
Fondant borstplaat

49 et 250 gram
voor prima kwaliteit
Brood- en banketbakker!

Fa A, v, d, Mijeen Zn
Schoolplein 4 - Tel. 2467

ENGELSE LES
voor elk gewenst doel;
emigr., bijwerk, van scho-
lieren enz. Mevr. B. Pot-
ter, Brederodestraat 32-1.

Gevr. in gezin met 3 kind.
LIEF MEISJE v.g.g.v. om
te ass. in ae nuish. en bij
de verz. der kind. Hulp v.
werkster aanw. Tel. 3876.

LET OP
Maandag a.s. 's morgens 10 uur
Sensationele
uitverkoop

Alle nog voorradige 1,^l__ö i^viie!
goederen voor de XIOA V C JgtJL JLJ O •

DE KLEINE BIJENKORF
Kerkplein 5, ingang Kerksteeg

GARAGE te huur gevr.
Omg. Julianaweg. Telef.
3300.

FINANCIERING van
auto's, motoren en'rlmachi-
nerieën. Alle verzékerin-
gen. Verzorging van zie-
kenhuiskosten, verzekering
A.Z.R. C. Terol, Brugstr.
5, tel. 2898.

Rijks gedipl.

schoonheidsspecialiste
(manicure)
Behandeling volgens afspr.
Indien gewenst ook aan
huis. Telefoon 3658.

Schildersbedrijf annex
verfspuiterij „MAXIMA"

v/h Wiersma
Kon. Astridboulevard 41

Noordwijk aan Zee
Tel. 01719-3006

vraagt binnen-
en buitenwerk

Redelijke prijzen, degelijk
werk, vertrouwd volwas-
sen personeel.

CORODEX n.v. - Zandvoort
Noorderduinweg, vraagt voor direct

vrouwelijke arheidskrachten
eventueel voor halve dagen.
Ook oudere en gehuwde vrouwen
komen in aanmerking.

Voor Sint Nicolaas-geschenken
naar ,Het Wonder van Zandvoort9

De grootste sortering in:

speelgoederen
Luxe en huishoudelijke artikelen
Keuken uitzetten
Serviezen Sola artikelen

Wij hebben te veel om op te noemen
Ziet onze vier etalages

Swaluëstraat 29, telefoon 2418

Maak van uw tijdschriften een
waardevol boek! Laat ze daar-

om bij ons inbinden.

GERTENBACHS DRUKKERIJ
.Achterweg l Telefoon 2135

Erkende

AUTORIJSCHOOL
„ZANDVOORT"
THORBECKESTUAAT 17
Telefoon 3283

Autorijles

Verhuur van
Opeis Rekord
zonder chauffeur

Aanleg, onderhoud, reparatie en revisie
van elektrische licht- en krachtinstallaties

Eveneens verzorgen wij volautomatische regelinstallaties
voor alle voorkomende industriële processen.

Voorts levering van >
VENTILATOREN, SCHAKELKASTEN, TEMPERATUUR-
MEETINSTALLATIES, LUCHTVERHITTERS enz.

Vraagt vrijblijvend offerte aan:

N.V, Ingenieursbureau „KRACHT"
Hoofdkantoor:

36KONINGSPLEIN
DEN HAAG
Tel. 331737 (4 lijnen)

Filiaal:
DUINSTRAAT 8
ZANDVOORT
Telefoon 3882
(Na 18 uur: 3277)

EXTRA AANBIEDING
Chemisch reinigen van
wollen jumpers, vesten, truien, per stuk f 0,90

MANTELS ZWART VERVEN f ï,90

CHEMISCHE WASSERIJ en VERVERIJ

KEIJSER
KERKSTRAAT 26 - TEL. 2653



RADIO EN TELEVISIE
Grote keuze PHILIPS draagbare radio's

PHILIPS
ERRES
SCHAUB LORENZ
BLAUPUNKT

In onze showroom tonen wij

WASMACHINES
STOFZUIGERS '
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN

U het allernieuwste

J. KEUR
Electro-radio-technisch buret u,
BURGEM.
ENGELBERTSSTRAAT 64=
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

Voor Sint Nicolaas-inkopen
kunt U bij ons terecht!

De allernieuwste Japanse -Yashica 8 mm filmcamera. Uitwisselbaar
optiek voor de ongelofelijke prijs van ƒ 199,—.
Japanse Samoca kleinbeeld camera ƒ 79,— en ƒ 130,—, bijpassende be-

lichtingsmeter slechts ƒ 20,—.
Verder alle bekende merken camera's voorradig, zoals Zeis-Ikon,

Adox, Agfa, Rolleicord enz.
Een grote collectie zeer voordelige albums.
Ook hebben wij leuke etuitjes, filters, lenskwastjes en de nieuwste
plakstiften, lijstjes. Reporter weekend tassen vanaf ƒ 9,90.
Landkaartscherm 130x130 ƒ 45. Statief buisscherm 130x130 ƒ 107
Wij maken ook portretten, pasfoto's en reproducties.
Uw speciaalsaak

Fofo-Kino HAMBURG ?r2*iroocht19

Modehuis
S. PILLER
KERKSTRAAT 4 - TELEF. 3397

ZIE, DE MAAN SCHIJNT DOOR DE BOMEN, dus de
Sint is in aantocht. En omdat hij weet dat de gulden bij
ons het DUBBELE waard is, koopt hij bij ons ZEER
MOOIE EN NUTTIGE CADEAUS.

Het is Sint Nicolaas
prijzenfeest
Dit gijn laagte-record prijzen.' Hier komt het.'

RESTANT GABARDINE ROKKEN .................... 4,50
RESTANT BLOUSES ........................................... 2.95
ZWITSERS JERSEYPAKJE, zuiver wol, rok met vestje

16.50
GABARDINE PANTALONS, prima pasvorm ......... 14,95
WOLLEN GABARDINE ROKKEN, alle kleuren,

tot maat 52 11.95
WOLLEN TWEEDROKKEN, de grote mode vanaf 6.50

En alweer een geheel nieuw sortiment Zwitserse en
Italiaanse PTJLLOVERS en VESTEN reeds vanaf 9,75

En nog veel meer koopjes

En als speciale SINT NICOLAAS- VERRASSING

een zuiver wollen STOLA
met controleerbare waarde van f 10,- CADEAU

l

Voor de heren, die hun vrouw verrassen willen, hebben wij
WAARDEBONNEN, zodat mevrouw zelf keus kan maken.
Wij zijn aangesloten bij de Sint Nicolaasactie.

U besteedt uw geld maar eenmaal, dus besteedt 't goed!

fUIGOEHUlS S. PILLER
KERKSTRAAT 4 - TELEF. 3397

Voor al uw
ONDERHOUDSWERK
VERBOUWINGEN en
NIEUWBOUW, naar:

Bouwk. Aannemingsbedrijf

„ARJO "
p.a. P. Bakkenhoven, Piet
Leffertsstraat 19, Zandvoort.

$.o,uw.e,s
Annex CABARET EXTASE

Zandvoort
Het gehele jaar geopend

Programma maand november
Gedurende de week-ends het

Cor Halle-sextet
met zang van

LUUT BUIJSMAN
Afgewisseld door een

cabaretprogramma
met internationale artisten

*
ZONDAGS MATINEE

met volledig avondprogramma

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

Een stofzuiger om trots op
te zijn:

Excelsior
stofzuiger

Nieuw model, prima zuig-
kraoht ƒ 145 of ƒ 2 p.w.

Televisie Radio Specialist

F. H. PENAAT
Kostverlorenatraat 7, tel. 2534

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
2345 Gemeente Secretarie
2424 Autobedrijven „Rlnko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3346 Hoboplex, Stationsplein 13-15,
Hout, board, triplex

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
•bachs .Drukkerij, Achterweg 1.

Vacht-pantoffels

Brossois
Grote Krocht
Deelnemer Sint Nicolaas-actie
Ook voor reparatie!

DE VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLEM EN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

helpt U
ALS OVERHEIDSINSTELLING

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet

inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-

keliers) aan het Kennemer Financierings-Instltuut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

Wel niets komt 'n mens zó te stade
Als goed uien! Zo er iets bij uw gade
of TJ selven aan schort,
Dan de lend'nen omgord
En bij Looman voor brillen ten rade!

Brillenspecialist LoOZTian
Haltestraat 5 - Telefoon 2174

Erkend
fondsleverancier

Sint Nicolaas-aanbieding
Bij aankoop van een deken (reeds vanaf f 15)

een leuk Poppendekentje CADEAU!
BEDDENMAGAZIJN

W. H. KEMPER
Haltestraat 21, telefoon 2119-2344
Deelnemer Sint Nicolaas-actie

Meubilaire veiling
op donderdag 27 november

's morgens 10 uur in Veilinggebouw

DE WITTE ZWAAN
DORPSPLEIN 2

w.o. huiskamerameubl., slaapkamerameubl., G^thische
boekenkast, bureau's, bankstellen,- dressoirs, tafels,
stoelen, schilderstukken, groot Perzisch vl< erkleed,
linnenkasten, ledikanten m. toebehois?n, opkla eedden,
handnaaimachine, wollen, dekens, vloerlrloden^ïordij-
nen, gasfornuis, kachels, haarden, keukengeid 'jtudie-
piano, enz.
Verder een partij linnengoed w.o. lakens, slopen, bed-
spreien, handdoeken enz.

KIJKDAG WOENSDAG 26 NOVEMBER
van 2—9 uur.

Veilingmeester P. Waterdrinker, telefoon 2164

HEEFT TJ IETS OP TE
RUIMEN?? W« kopen alle
soorten meubelen en inboe-
dcls. Overal te ontbieden.
P. Waterdrinker, telef. 2160

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

Laat uw hond door een
erk. trimmer PLUKKEN
of SCHEREN. Spec. aan-
bev. door h.h. dierenartsen.
Ook aan huis te ontbieden.
G, WALMAN, KI. Hout-
straat 34, Haarlem, tele-
foon 02500-14303.

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

U kunt het
toch niet af-
schreeuwen,,,,
wanneer U de goede hoe-
danigheden van uw arti-
kelen onder de aandacht
van het publiek wilt bren-
gen. Daarvoor staat de
Zandvoortse Courant te
uwer beschikking. Dit
nieuwsblad wordt, door
dat het plaatselijk en re-
gionaal nieuws brengt,
niet gelezen maar „ge-
speld" van a tot z.
In die sfeer genieten ook
uw advertenties méér dan
gewone belangstelling en...
de resultaten bewijzen dat.
Steek voor uw reclame-
plannen uw licht eens op
bij de

Zandvoortse
Courant

Achterweg l
Telefoon 2135

G E S C H E N K E N

bij KORT
WOLLEN DAMES SHAWLS
Lang en vierkant model

3,50 3,75

WOLLEN STOLA'S
wit en zwart 9,25 6.15
VIERKANTE KL SHAWLS

1,95 0.95
WOLLEN HEREN SHAWLS

7,95 5.95

ENORME SORTERING
ZAKDOEKEN

Doosjes inh. 3 stuks
1,80 1,50 0,95

JONGENS ZAKDOEKEN
0,60 0,46

SURPRISES, inhoudende
l ZAKDOEK v.a. 0,75
Leuke KD. ZAKDOEKJES
met alleraardigste tekening

0,20
Leuke doosjes
DAMES ZAKDOEKJES

4,70 2,70 1.35

Handschoenen
.Wollen
Dames handschoenen
diverse tinten 3,95 3,45
Nylon niousse
dames handschoenen 3,10
Gevoerde Nappa
modekl. 10,75 8.95
Heren wollen handschoenen
en wanten 3.95
Nappa heren handschoenen

11,45 9.45

Peignoirs
Moderne Duster (kort model)
in flanel en satijn feutre

18.95
Gevoerde nylon dusters

42,50 33,50
Gewatt. peignoirs
mooie kwaliteit 24,95

Onderjurken en
Petticoats

Charmeuse onderjurken
prachtige kant garn. 4,45
m. kant en plissê strook 6,75
Nylon onderjurken
nieuwste modetinten 9,75
in wit m. kant en plissê 9,25
Petti coats gekl. en wit

16,05 11,45 9.95

J. Th. KORT
HAARLEM
HEEMSTEDE
IJMUIDEN

ZANDVOORT
Gr. Krocht 30-34
Telefoon 2666

Elke fijnproever
prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150



Tweed/3 blad van de Zandvoortse Courant Vrijdag Slnovember

„Zandvoortmeeuwen"
Uitslagen zaterdag 15 november:

Zandv.m.-Llsser Boys 4-4
Zandvoortm. 2-WRA 2-0

Adspiranten:
HFC a-Zandv.m. a 4-1
Zandv.m, b-Halfweg a 0-2
Zandv.m. c-DIO a 4-1
Zandvoortm. d-Haarlem e 8-2
Zandvoortm. e-VEW a 3-2
Zandvoortm. f-EHS d 8-0
Schoten e-Zandvoortm. h 1-1

"Uitslagen zondag 16 november:
Zandv.m.-Hollandla 1-0
NAS 2-Zandv.m. 3
Zandv.m. 4-V1. Vogels 2
Geel wit 3-Zandv.m. 5
HBC 6-Zandv.m. 6
Zandv.m. jun. a-RCH b

1-5
1-3
2-3
6-0
2-4

Programma zaterdag 22 november:
Adspiranten:
173 Zandv.m. a-Bloemendaal a 15 u.
203 Zanflv.m. c-RCH e uitg.
214 Zar&v.m. d-Vl. Vogels a 15 u.
220 Zandv.m. e-THB a 14 u.
239 Haarlem g-Zandv.m. f 15 u.
252 Zandv.m. g-DCO b 14 u.
259 Haarlem h-Zandv.m. h 15 u.
263 Zandv.m. i-Kennemerl. e 15 u.
Progra->nma zondag 23 november:

W^3t-Frisia-Zandv.m. 14.30 u.
Zar!dv.m. 2-NFC 2 14.30 u.

17 Zarldv.m. 3-BSM 2 12 u.
36 TZ1? 1-Zandv.m. 4 12 u.
47 Zf 'dv.m. 5-HFC 8 9.45 u.
62 züa^v.m. 6-Schoten 6 uitgest.
82 E ïS 6-Zandv.m. 7 9.45 u.

107 Zv.m. jun. a-Hillegom a 9.45 u.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen 16 november:

HFC 6-TZB l . 0-8
VI. Vogels 5-TZB 3 2-6
TZB 4-ETO 3 0-6
TZB jun. a-Concordia c 3-1
TZB jun. b-TYBB e 3-1

Programma zaterdag 22 november:
217 HBC adsp. d-TZB a 15 u.
234 TZB adsp. b-HBC e 15 u.
Programma zondag SS november:
36 TZB 1-Zandv.m. 4 2 u.

131 TZB jun. a-HBC c 12 u.
143 TZB jun. b-Concordia d 12 u.
De stand in de afdeling van TZB l
is thans:

TZB ^ 6 5 l O 11
WH 2 8 4 2 2 10
Ripperda 3 8 3 3 2 9
Concordia 2 6 3 2 1 8
Halfweg 2 7 2 3 2
VI. Vogels 2 7 1 5 1
HFC 6

Zandvoortm. 4
DSS 2

7 l
8 2 2 4
7—2—1- 4
7 2 1 4
6 0 2 4

Zandvoortse Korfbalclub
Zondagmiddag speelt het Ie twaalf-
tal op eigen terrein tegen Sport
Vereent 2 uit Santpoort. De vorige
wedstrijd werd met 6-5 verloren.
Na een ingediend protest door ZKC
besloot de protestcommissie echter
de uitslag in 5-5 te veranderen. Het
twaalftal speelt weer in de oude op-
stelling, waardoor er meer kans be-
staat op succes.

Het tweede twaalftal speelt even-
eens thuis en ontvangt om 10.15 uur
Oosterkwartier 6.

Het adspirantentwaalftal b blijft
zaterdagmiddag ook in Zandvoort.
Animo Ready b komt om 14.45 op
bezoek.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
De kampioenschappen gymnastiek
van de Kennemer Turnkring zullen
zowel voor senioren als junioren
(dames en heren) op zaterdagavond
29 november a.s. aanvang 7.30 uur,
in het gymnastieklokaal aan de Ek-
si'"^straat in Haarlem-Noord plaats-
v 'i .den.

Van OSS zullen 3 dames-junioren,
2 dames en 2 heren aan deze kam-
pioenschappen deelnemen.

Zandvoortse Bridgeclub
Woensdagavond speelde de Zand-
voortse Bridgeclub in hotel Keur de
traditionele viertallenwedstrijd te-
gen de Bridgeclub Effectenbeurs uit
Amsterdam met als inzet de zilve-
ren pyramide. Beide clubs hebben
de pyramide reeds driemaal gewon-
nen.

ZBC verloor met 18-10, nadat de
rust met een 19-9 achterstand was
ingegaan. In matchpunten uitge-
drukt werd met 520-433 verloren.

De.gedetailleerde uitslag luidt:
Fabel-Schutte en Sjouwerman-Peen
verliezen met 39-63; Agsteribbe-Stor
en fam. van Eckelt winnen met 48-

11; Van Dartelen-de Jong en fam.
Vader verliezen met 35-45; fam.
Brossois en dames Fabel-Polak ver-
liezen met 24-47: mevr. Hagen-Not-
terman en dames Vulsma-Vallo ver-
liezen met 19-43; Dumpel-van Laar
en Berrier-Wanna spelen met 36-36
gelijk; mevr. Spoelder-Jongbloed en
Van der Wij den-Mulder Smit win-
nen met 42-28; fam. Van Straaten
en fam. Kerkman verliezen met 52-
26; Reijer-Penaat en fam. Paarde-
bek winnen met 43-23; Bisenberger-
Keur en dames Heldoorn-Flugge
verliezen met 57-27; dames Bakken-
hoven-de Jong en dames Bos-Penaat
spelen met 28-27 gelijk; dames
Keur-Schutte en Claessen-Heldoorn
verliezen met 25-38; dames Berrier-
Stor en mevr. Peen-Kemper win-
nen met 46-19; dames Notterman-
Berkhout en dames Sjouwerman-
Lansdorp verliezen met 31-5.

In de onderlinge wedstrijd gingen
de prijzen naar de koppels dames
Baarda-Dröse en mevr. Jacobs-de
heer Lorenz.

ft a\s briljanten
IVOROL

K.J.C. „Zandvoort"
Zaterdag j.l. speelde KJC Zandvoort
tezamen met Mars, Overveen; Ons
Genoegen, Haarlem en 't Oosten,
Haarlem voor het Noordmantoer-
nooi.

De uitslag luidt als volgt: 1. KJC
Zandvoort; 2. Ons Genoegen; 3.
Mars; 4. Het Oosten.
Dinsdag speelde KJC Noord, Zand-
voort tegen Vier Azen uit Haarlem.

No. l Vier Azen; 2. Heren Noord.
Woensdag j.l. speelde KJC Zand-

voort de derde ronde voor het kam-
pioenschap van de maand novem-
ber. No. J. Nijs; 2. G. Pool; 3. A.
Pool; 4. G. Meijer.

KJ.C. „De Kroon"
De uitslag van deze week luidt: .
G. de Leeuw 43403; J. H. Keur
42855; C. A. de Muinck 42685; G.
Koper 42262.

Motorrijders puzzelden
Zondagmiddag hield de motorclub
„Zandvoort" een puzzelrit over een
afstand-van ongeveer 70 km.-Er be-
stond voor deze rit een grote be-
langstelling. De uitslag luidt als
volgt:
Motorklasse:
1. J. G. Krom, M.C. Zandvoort, op

ESA 350 cc, 37 strafpunten;
2. L. A. Weber, M.C. Zandvoort, op

Puch 250 cc, 68 strafpunten;
3. R. Jansen, M.C. Haarlem, op AJS

350 Ncc, 98 strafpunten;
4. A. Aangeenbrug, Lisse, op BMW

250 cc, 107 strafpunten;
5. P. Totte, Hoofddorp, op Match-

less 350 cc, 113 strafpunten;
6 B. Teeling, M.C. Zaanstreek, op

AJS 500 cc, 115 strafpunten;
7. E. Koomen, M.C. Zaanstreek, op

Norton 500 cc, 119 strafpunten;
8. H. Deen, M.C. Blo.embollenstreek,

op Maicolette 250 cc, 120 strafp.
Autoklasse:
1. Th. v.d. Putten, M.C. Zandvoort,

met Borgward, 13 strafpunten;
2. E. Wijkstra, M.C. Purmerend, met

Opel Rekord, 55 strafpunten;
3. J. H. Honkhoff, M. C. Oostzaan,

met Ford, 62 strafpunten;
4. J. Th. de Gier, M.C. Bloembollen-

streek, met Simca, 74 strafpunten
5. L. Visscher, M.C. Bloembollen-

streek met DKW, 75 strafpunten;
6. W. Overbeek, M.C. Bloembollen-

streek, met Volkswagen, 77 str.p.;
7. G. Jonker, M.C. Zandvoort, met

v Opel Rekord, 83 strafpunten;
8. H. Kokkelkoren, M.C. Zandvoort,

met Taunus, 86 strafpunten;
9. H. Gerritsen, Haarlem, met Mor-

ris, 88 strafpunten;
10. J. G. Swier, IJmuiden, met Ford,

99 strafpunten;
11. H. Halewijn, Zandvoort, met
Fiat, 104 strafpunten;
12. J. Tr. Zethof, Haarlem, met M

G., 109 strafpunten;
13. A. Doets, Amsterdam, met Ford

Taunus, 113 strafpunten.

Moeder-Geschenk
Babyderm-wiegje gevuld mei
artikelen voor Baby's huidje f 3.95

RRKENDE BOVAG MOTOR- en
AUTOHANDEL

Garage

SMIT
PARALLELWEG 32-34 TELEF. 2091
Wij kunnen U thans leveren
alle beleende merken

Motoren, scooters,
bromfietsen
Ook voor

reparatie en onderhoud
liet aangewezen adres m Zandvoort
Betaling op gemakkelijke conditie
Komt U eens langs, het verplicht U tot niets!

mee naar
l POSTKANTOOR

nïoeijeover

talen? Mei
id.eaalsiaa.rpla:
toinieeen 31931

hondeid guiten
verdienen!

TtPURB
GEVESTIGD IN ELK P O S T K A N T O O R

hoe
koopt u uw nylons?

Ook zo.... U weet wel . . . . in een cellofaanzakje zon-
der ze weloverwogen te kunnen kiezen? Stop daar toch
mee! Nylons moet U met overleg kopen. Dat verlengt
de levensduur. Kies Uw kousen zélf. Aan onze Danlon-
Selector.

Probeer de rekbaarheid van de
boord — kies de kleur op Uw
hand — beoordeel de slanKe
hiel, het weefsel, de prijs. Kies
de juiste kous voor het juiste
doel. Met de

DANLON SELECTOR
HET GEHEIM VAN EEN LAGE
KOUSENREKENING

Alleenverkoop voor Zandvoort:

MODEMAGAZIJN

HALTESTRAAT 40 - TELEFOON 2087

De zaak met extra service

Leuk en degelijk speelgoed
bij

MERKELBACH
KERKSTRAAT 6a, TELEFOON 3421

ELEKTRISCHE TREINEN
CONSTRUKTIEDOZEN
DINKY TOYS, MATCH BOX, AUTO'S
POPPEN, WINKELTJES en nog veel meer.
GEZELSCHAPSSPELEN

en Sint Nicalaaszegels.'

5 DEC. NADERT
met rasse schreden!

Wij hebben -
voor Moeder:
Fijne lederen handschoenen vanaf 9,75

in wol 2,25
NYLONS in vele kwaliteiten vanaf 1.98
Vlotte cocktail en bretel SCHORTJES v.a. 2,10
Moder.ne PÏAMA'S en NACHTHEMDEN

v.a. 7.25
Wollen dames MUTSEN en SHAWLS v.a. 4,95

Zakdoeken in leuke surpriseverpakkingen

voor Vader:
NO-IRON OVERHEMDEN in wit en grijs

Speciale prijs: 7,98
Grote keuze ZELFBINDERS vanaf 2,95
ZAKDOEKEN in vele variëteiten

per doos vanaf 1,35
Wollen ANKLETS en SOKKEN vanaf... 1,93
Mooie lederen HANDSCHOENEN v.a.... 11.95

in wol vanaf 3,95
Zuiver wollen SHAWLS 4,15

voor de kinderen:
Grote keuze wollen JTJMPERTJES en VESTJES

Wollen HANDSCHOENEN en WANTEN
LANGE BROEKEN, MUTSEN en SHAWLS

Snoezige babygoederen en kleuterjasjes en jacks

Bij ons ontvangt U Sint Nicolaaszegels

„DE WOLBAAL"
HALTESTRAAT 12a - TELEFOON 2099

A.S. ZATERDAG:

Een heerlijke staaf gevulde
speculaas voor slechts f 1,15

En als speciale aanbieding:
6 kleine ̂ cake's voor f 0,70
Vraagt onze bezorgers naar deze speciale aan-
biedingen. Zij zullen U graag bedienen!

Fa. H. VAN STAVEREN
Zeestraat 48 - Telefoon 2684

VISITEKAARTJES
vormen ook een aardig Sint Nicolaascadeautje!
Bestel tijdig bij Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l



U woont in Zandvoort

U koopt in Zandvoort S
Z.H.V.

BEREIK
ZANDVOORTS
PUBLIEK
met advertenties
in de

ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg l, Telef. 2135

Uw Weekend-
show

altijd anders met Uw
eigen Philips Televisie!

Bestel heden bij ons uw toestel. Wij
zorgen voor een prima ontvangst.
PHILIPS RADIO seizoen 1959.
Leuke toestellen voor uw oudste zoon of dochter. De nieuwste pla-
tenspelers en wisselaars met een album en langspeelplaat voor u.
Moderne radiotoestellen. Prachtig- van toon en uiterlijk.
Uw oude radio heeft inruilwaarde! V kunt bij ons sparen, terwijl u
kijkt en luistert.

RADIO TELEVISIE: SPECIALIST

Erkend gedipl. Philips service-
dealer voor radio en televisie.

Penaat
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2334

Lezing voor NCVB
De afdeling Zandvoort van de Ned.
Christenvrouwenbond hoopt vrijdag
28 november a.s. te 8 uur haar
maandelijkse bijeenkomst te hou-
den in het jeugdhuis van de Her-
vormde kerk. Dr. H. van der Loos
van Haarlem zal spreken over „Er-
varingen als gevangenispredikant.

Vrouwendag
Hedenavond wordt door de plaat-
selijke afdeling van de Vrouwenbond
van de Partij van de Arbeid in
Ons Gebouw de Vrouwendag her-
dacht. Mej. ds. W. H. Buijs spreekt
over het onderwerp: „De wereld
van morgen is onze zorg van nu".

Kat moet dood
De toneelgroep „Sandevoerde" zal
op zaterdag 13 december in res-
taurant „Zomerlust" een opvoering
geven van „De kat moet dood" (To
kill the cat), een thriller in 3 be-
drijven door Roland Pertwee & A.
Dearden in de Nederlandse bewer-
king van P. A. Spijkerman, J. W.
Rebel en S. T. Stap. De regie is in
handen van Jos. Dröse. Na afloop
volgt een bal.

Aantal studenten gestegen
Uit voorlopige cijfers, welke het
Centraal Bureau voor de Statistiek
heeft gepubliceerd, blijkt dat zich
medio oktober bij de gezamenlijke
universiteiten en hogescholen 5.750
eerstejaarsstudenten hadden laten
inschrijven tegen 5250 een jaar te-
voren: een stijging met 9 % der-
halve.

Bij de meeste faculteiten nam
het aantal eerstejaars toe, in het
bijzonder bij tandheelkunde (35 %)
politieke en sociale wetenschappen
(26 %), wis- en natuurkunde,
aardrijkskunde en letteren, en wijs-
begeerte (elk 17 %) en landbouw-
kunde (13 %). Een daling gaven
te zien: godgeleerdheid (12 %) en
opvoedkunde (14 %). Het aantal
studenten in de economische weten-
schappen, bleef gelijk.

Waarom koopt St, Nikolaas
bij „DE KAMPIOEN"?
Vanwege de enorme sortering
in

Zakdoeken, theedoeken
Tafellakens
Baddoeken. fl. lakens
„Belami" Perlons
Ondergoed, sokken
Anklets, sportkouseü)
Wollen dameskousen
„Dubarry" „Lybelle"
Overhemden
Flanellen kinderblouses
Babywol, luiers
Plastic per meter
Wollen stoffen per meter
Flanel No-Iron per meter
Flanel pyama's per meter
Plastic tafelkleden
Delana skibroeken
Delana wollen truitjes
Wollen vestjes

BABYGOED

AD. NOTTEN
Haltestraat 59 - Telef. 3398

Kousenreparatie!
Deelnemer St. Nicolaas-actie

-- HOLIDAY
Auto's zonder chauffeur
Uitsl. model 1957 en 1958 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapitan,
Fords Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10454

St. Nicolaas
komt toch naar
Zandvoort
en wel met groot gevolg.
HIEP - HIEP - HOERA!
Dank zij de medewerking van di-
verse Zandvoortse ingezetenen.
Leve

tiet nieuwe INTOCHT-COMITE
Wat zal Sjoerd blij zijn als hij
straks Sint Nicolaas kan zien op
zijn mooie witte paard.'
Kinderen, nu zoet zijn'. Maak je
verlanglijstje klaar leg het bij de
schoorsteen, want als de Goede Sint
in Zandvoort komt, - stuurt hij be-
slist een van zijn vele zwarte Pieten
naar jullie schoorsteen om het er
uit te halen.
Als jullie nu eens gaan kijken bij
Nooy, je weet wel de zaak op de
Grote Krocht en zoek daar 'n leuk
cadeautje uit of dat Pappa of
Mamma eens kijken bij Nooy.
Enorme collectie Sint Nicolaasarti-
kelen is daar aanwezig.
Alle cadeau's keurig verpakt in
doosjes en in Sint Nicolaaspapier.
Keuze uit: zakdoekjes, shawls, hand-
schoenen, kousen (de grootste sor-
tering van Zandvoort) pullovers,
vesten, pantalons, overhemden, sok-
ken, en)z.
Voor al uw Sint Nicolaasinkopen

...L„nbij

NOOY l
r;?e sakdoekenetalage Raadhuisplein
Volop Sint Nicolaaszegëls
Dank u wel, St. Nicolaas

Fa. Verbeek v. El
Binnenweg 69, Heemstede
bij Julianalaan, tel. 39562

KINDERWAGENS
WANDELWAGENS
Boxen, kinderledikantjes, kin-
derstoelen en comodes.
Overtrekken van wagenkappen
Voorzorg-zegels worden in
betaling aangenomen.

Slagerij Gaus
750 gr riblappen 3,08
750 gr rnooie lappen 2,55
750 gr rosbief 3,38
500 gr zeer malse bief stuk ... 2,90
250 gr tartaar 1,10
500 gr. Varkenslappen 2,60
500 gr. Varkenskluifjes 0,60
500 gr. knieschijf 1,40
Mager lamvlees
per 500 gram vanaf 1,80
SOEPPAKKET
150 gr gehakt
100 gr poulet, samen 0,89

150 gr gebr. rosbief 0,90
250 gr leverworst 0,65
500 gr gekookte worst 1,30
250 gr Saks. leverworst 0,69
100 gr ham, 100 gr gek. worst 0,85
100 gr grove worst
100 gr saks. leverworst 0,85
KERKSTRAAT 14 - TELEF. 2102

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING na
Zijlweg 63, Haarlem, tel. 15141
Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver-
zorging van begrafenissen, cre-
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J.v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

Woninginrichting L. Balledux & Zonen
Speciaal ingericht, en werkend met deskundig
personeel, voor het leveren en plaatsen van

LUXAFLEX
Opnieuw stofferen van alle soorten meubels
Opnieuw overtrekken van kapokmatrassen enz.
Naaien van vitrage en/of overgordijnen
Deskundig behangen
LEGGEN VAN LINOLEUM, COLOVYNIL EN
VASTE VLOERBEDEKKINGEN.
Wij geven U gaarne gratis advies, en het tonen
van monsterboeken.
HALTESTRAAT 27-29 - TELEFOON 2596

Sint Nicolaas zal op
29 november zijn
intocht in Zandvoort
houden
DIRECT daarna .zal Sint Nicolaas zitting
houden in Hotel WELGELEGEN, Hogeweg 56
t/o Oranjestraat.

Zittingsdagen
Met Sint Nicolaas en Piet zijn nu:
zaterdag na de intocht

29 NOVEMBER
en vervolgens:
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG

1 DECEMBER van 2.30—5.30
2 DECEMBER van 2.30—5.30
3 DECEMBER van 2.30—5.30
4 DECEMBER van 2.30—5.30
5 DECEMBER van 2.30—5.30

Bet actie-comité

Radio
en

televisie
vormen waardevolle Sint Nicolaasgeschenken!

De Goedkope Amsterdammer ,

Henk Schuilenburg
GROTE KROCHT 5-7 - TELEFOON 2974

THEATER „MONOPOLE",
Stationsplein - Dir. Gebr.- Koper - Telefoon 2550

Vanaf ZATERDAG 22 NOVEMBER tot en met
MAANDAG 24 NOVEMBER, 8 uur

Schön ist die Welt
Naar de gelijknamige operette van Fr. Léhar.
Rudolf Schock, Renate Holm, Mady Rahl, Ru-
dolf Vogel en Hertha Staal.
Franz Léhar's onsterfelijke melodieën, verwerkt
in 'n vrolijk, onderhoudend verhaal.
Agfacolor. Toegang alle leeftijden.

DINSDAG 25 en WOENSDAG 26 NOV., 8 uur
Cinemascope - Technicolor

De bezeten jacht
(Harry Black and the tiger)
Stewart Granger, Barbara Riish, Anthony Steel,
J. S. Johar. Toegang 14 jaar.

DONDERDAG 27 NOVEMBER, 8 uur

Vrouwenkamp
Borneo
(Three came home)
Claudette Colbert, Patrick Knoioles, Florence
Desmond en Sessue Hayakawa. "
Naar de roman van Agnes Keith „Three came
home". Alle feiten in de roman, die tot film
werd verwerkt, zijn authentiek. Toegang 18 jr.

ZONDAGMIDDAG 23 NOVEMBER, 2.30 uur
Bitd Abbott en Lou Costello in één van hun al-
lergekste kluchten:

Geef 'm de sporen
•VRIJDAG 21 NOVEMBER
gereserveerd voor de filmvoorstelling van de
Ned. Hervormde Kerk.

Bijzondere verkoop Ie keus

badhanddoeken
Prima gestreepte
en jacquard
geweven
Badhanddoeken
Kleuren: zalm,
groen, geel en. bleu

Extra zware
kwaliteit
jacquard geweven
met noppen 2,50

Keuken baddoeken
Frisse kleuren

HOUTSTRAAT
'HAARLEM: ^NG£ VEERSTRAAT

RAADHUISSTRAAT Si
GROTE KROCHT 30-J4

"I/MUIDEN: KENNEMERIAAN 4.

DEZE
AANBIEDING

GELDT
'tlm

DONDERDAG M

Mijn beroep?
Hulsvrouw

Ervaringen?
Een huisvrouw in tijdnood
wordt een huisslóóf

Wat ik daaraan doe?
Tijd sparen waar dat maar
mogelijk is, dus ook
gesneden en verpakt
V & F-brood nemen !

Gesneden en verpakt
V & F-brood ts datzelfde
lekkere brood van Vermaal
& Franken, maar nu - voor
uw gemak - reeds kant en
klaar gesneden
en hygiënisch verpakt !



Tweede blad van de Zandvoortse Courant 'rijdag 21 noverrd

„Zandvoortmeeuwen"
Uitslagen zaterdag 15 november:

Zandv.m.-Llsser Boys 4-4
Zandvoortm. 2-WRA 2-0

Adspiranten:
HFC a-Zandv.m. a 4-1
Zandv.m. b-Halfweg a 0-2
Zandv.m. c-DIO a 4-1
Zandvoortm. d-Haarlem e 8-2
Zandvoortm. e-VEW a 3-2
Zandvoortm. f-EHS d 8-0
Schoten e-Zandvoortm. h 1-1

Uitslagen zondag 16 november:
Zandv.m.-Hollandia 1-0
NAS 2-Zandv.m. 3 1-5
Zandv.m. 4-V1. Vogels 2 1-3
Geel wit 3-Zandv.m. 5 2-3
HBC 6-Zandv.m. 6 6-0
Zandv.m. jun. a-RCH b 2-4

Programma zaterdag 82 november:
Adspiranten:
173 Zandv.m. a-Bloemendaal a 15 u.
203 Zandv.m. c-RCH e uitg.
214 Zandv.m. d-Vl. Vogels a 15 u.
220 Zandv.m. e-THB a 14 u.
239 Haarlem g-Zandv.m. f 15 u.
252 Zandv.m. g-DCO b 14 u.
259 Haarlem h-Zandv.m. h 15 u.
263 Zandv.m. i-Kennemerl. e 15 u.
Programma zondag 23 november:

West-Frisia-Zandv.m. 14.30 u.
Zandv.m. 2-NFC 2 14.30 u.

17 Zandv.m. 3-BSM 2 12 u.
36 TZB 1-Zandv.m. 4 12 u.
47 Zandv.m. 5-HFC 8 9.45 u.
62 Zandv.m. 6-Schoten 6 uitgest.
82 EHS 6-Zandv.m. 7 9.45 u.

107 Zv.m. jun. a-Hillegom a 9.45 u.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen 16 november:

HFC 6-TZB l 0-8
VI. Vogels 5-TZB 3 2-6
TZB 4-ETO 3 0-6
TZB jun. a-Concordia c 3-1
TZB jun. b-TYBB e 3-1

Programma zaterdag 88 november:
217 HBC adsp. d-TZB a 15 u.
234 TZB adsp. b-HBC e 15 u.
Programma zondag 25 november:
36 TZB 1-Zandv.m. 4 2 u.

131 TZB jun. a-HBC c 12 u.
143 TZB jun. b-Concordia d 12 u.
De stand in de afdeling van TZB l
is thans:

TZB l 6 5 l O 11
WH 2 8 4 2 2 10
Ripperda 3 8 3 3 2 9 '
Concordia 2 6 3 2 1 8
Halfweg 2 7 2 3 2 7
VI. Vogels 2 7 1 5 1 7
H F C 6 8 2 2 4 6
E D O 6, 7 2 1 4 5
Zandvoortm. 4 7 - 2 - 1 - 4 5 ~
D S S 2 6 0 2 4 2

Zandvoortse Korfbalclub
Zondagmiddag speelt het Ie twaalf-
tal op eigen terrein tegen Sport
Vereent 2 uit Santpoort. De vorige
wedstrijd werd met 6-5 verloren.
Na een ingediend protest door ZKC
besloot de protestcommissie echter
de uitslag in 5-5 te veranderen. Het
twaalftal speelt weer in de oude op-
stelling, waardoor er meer kans be-
staat op succes.

Het tweede twaalftal speelt even-
eens thuis en ontvangt om 10.15 uur
Oosterkwartier 6.

Het adspirantentwaalftal b blijft
zaterdagmiddag ook in Zandvoort.
Animo Ready b komt om 14.45 op
bezoek.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
De kampioenschappen gymnastiek
van de Kennemer Turnkring zullen
zowel voor senioren als junioren
(dames en heren) op zaterdagavond
29 november a.s. aanvang 7.30 uur,
in het gymnastieklokaal aan de Ek-
sterstraat in Haarlem-Noord plaats-
vinden.

Van OSS zullen 3 dames-junioren,
2 dames en 2 heren aan deze kam-
pioenschappen deelnemen.

Zandvoortse Bridgeclub
Woensdagavond speelde de Zand-
voortse Bridgeclub in hotel Keur de
traditionele viertallenwedstrijd te-
gen de Bridgeclub Effectenbeurs uit
Amsterdam met als inzet de zilve-
ren pyramide. Beide clubs hebben
de pyramide reeds driemaal gewon-
nen.

ZBC verloor met 18-10, nadat de
rust met een 19-9 achterstand was
ingegaan. In matchpunten uitge-
drukt werd met 520-433 verloren.

De gedetailleerde uitslag luidt:
Fabel-Schutte en Sjouwerman-Peen
verliezen met 39-63; Agsteribbe-Stor
en fam. van Eckelt winnen met 48-

11; Van Dartelen-de Jong en fam.
Vader verliezen met 35-45; fam.
Brossois en dames Fabel-Polak ver-
liezen met 24-47: mevr. Hagen-Not-
terman en dames Vulsma-Vallo ver-
liezen met 19-43; Dumpel-van Laar
en Berrier-Wanna spelen met 36-36
gelijk; mevr. Spoelder-Jongbloed en
Van der Wijden-Mulder Smit win-
nen met 42-28; fam. Van Straaten
en fam. Kerkman verliezen met 52-
26; Reijer-Penaat en fam. Paarde-
bek winnen met 43-23; Bisenberger-
Keur en dames Heldoorn-Plugge
verliezen met 57-27; dames Bakken-
hoven-de Jong en dames Bos-Penaat
spelen met 28-27 gelijk; dames
Keur-Schutte en Claessen-Heldoorn
verliezen met 25-38; dames Berrier-
Stor en mevr. Peen-Kemper win-
nen met 46-19; dames Notterman-
Berkhout en dames Sjouwerman-
Lansdorp verliezen met 31-5.

In de onderlinge wedstrijd gingen
de prijzen naar de koppels dames
Baarda-Dröse en mevr. Jacobs-de
heer Lorenz.

fl dl s briljanten
IVOROL

K.J.C. „Zandvoort"
Zaterdag j.l. speelde KJC Zandvqort
tezamen met Mars, O verveen; Ons
Genoegen, Haarlem en 't Oosten,
Haarlem voor het Noordmantoer-
nooi.

De uitslag luidt als volgt: 1. KJC
Zandvoort; 2. Ons Genoegen; 3.
Mars; 4. Het Oosten.
Dinsdag speelde KJC Noord, Zand-
voort tegen Vier Azen uit Haarlem.

No. l Vier Azen; 2. Heren Noord.
Woensdag j.l. speelde KJC Zand-

voort de derde ronde voor het kam-
pioenschap van de maand novem-
ber. No. J. Nijs; 2. G. Pool; 3. A.
Pool; 4. G. Meijer.

KJ.C. „De Kroon"
De uitslag van deze week luidt:
G. de Leeuw 43403; J. H. Keur
42855; C. A. de Muinck 42685; G.
Koper 42262. -

Motorrijders puzzelden
Zondagmiddag hield de motorclub
„Zandvoort" een puzzelrit over een
afstand van ongeveer 70 km. Er be-
stond voor" deze rit een grote be-
langstelling. De uitslag luidt als
volgt:
Motorklasse:
1. J. G. Krom, M.C. Zandvoort, op

BS A 350 cc, 37 straf punten;
2. L. A. Weber, M.C. Zandvoort, op

Puch 250 cc, 68 straf punten;
3. R. Jansen, M.C. Haarlem, op AJS

350 cc, 98'strafpunten;
4. A. Aangeenbrug, Lisse, op BMW

250 cc, 107 straf punten;
5. P. Totte, Hoofddorp, op Match-

less 350 cc, 113 straf punten;
6 B. Teeling, M.C. Zaanstreek, op

AJS 500 cc, 115 strafpunten;
7. E. Koomen, M.C. Zaanstreek, op

Norton 500 cc, 119 strafpunten;
8. H. Deen, M.C. Bloembollenstreek,

op Maicolette 250 cc, 120 strafp.
Autoklasse:
1. Th. v.d. Putten, M.C. Zandvoort,

met Borgward, 13 strafpunten;
2. E. Wijkstra, M.C. Purmerend, met

Opel Rekord, 55 strafpunten;
3. J. H. Honkhoff, M. C. Oostzaan,

met Ford, 62 strafpunten;
4. J. Th. de Gier, M.C. Bloembollen-

streek, met Simca, 74 strafpunten
5. L. Visscher, M.C. Bloembollen-

streek met DKW, 75 strafpunten;
6. W. Overbeek, M.C. Bloembollen-

streek, met Volkswagen, 77 str.p.;
7. G. Jonker, M.C. Zandvoort, met

Opel Rekord, 83 strafpunten;
8. H. Kokkelkoren, M.C. Zandvoort',

met Taunus, 86 strafpunten;
9. H. Gerritsen, Haarlem, met Mor-

ris, 88 strafpunten;
10. J. G. Swier, IJmuiden, met Ford,

99 strafpunten;
11. H. Halewijn, Zandvoort, met
Fiat, 104 strafpunten;
12. J. Tr. Zethof, Haarlem, met M.

G., 109 strafpunten;
13. A. Doets, Amsterdam, met Ford

Taunus, 113 strafpunten.

Hoeder-Geschenk
Babyderm-wiegje gevuld met
artikelen voor Baby's huidje f 3.95

ERKENDE BOVAG MOTOR- en
AUTOHANDEL

Garage

SMIT
PARALLELWEG 32-34 TELEF. 2391

Wij kunnen U thans leveren
alle beleende merken

Motoren, scooters,
bromfietsen
Oo7c voor

reparatie en onderhoud
het aangewezen adres in Zandvoort
Betaling op gemakkelijke conditie
Komt U eens langs, het verplicht U tot niets!

POSTKANTOOI
zo'iloatje ovsr

mVBlVLOOT
talen? Mei

üeaalsjaarplan
fornie

honderd gulden
verdienen!
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GEVESTIGD IN ELK POSTKANTOOR

hoe
koopt u uw nylons?

Ook zo.... U weet wel.... In een cellofaanzakje zon-
der ze weloverwogen te kunnen kiezen? Stop daar toch
mee! Nylons moet U met overleg kopen. Dat verlengt
de levensduur. Kies Uw kousen zélf. Aan onze Danion-
Selector.

Probeer de rekbaarheid van de
boord - kies de kleur op Uw
hand — beoordeel de slanke
hiel, het weefsel, de prijs. Kies
de juiste kous voor het juiste
doel. Met de

DANLON SELECTOR
HET GEHEIM VAN EEN LAGE
KOUSENREKENING

Alleenverkoop voor Zandvoort:

MODEMAGAZIJN

„DE WAAG"
HALTESTRAAT 40 - TELEFOON 2087

De zaak met extra service

Leuk en degelijk speelgoed
bij

MERKELBACH
KERKSTRAAT 6a, TELEFOON 3421

ELEKTRISCHE TREINEN
CONSTRUKTIEDOZEN
DINKY TOYS, MATCH BOX, AUTO'S
POPPEN, WINKELTJES en nog veel meer.
GEZELSCHAPSSPELEN

en Sint Nicalaaszegels!

5 DEC. NADERT
met rasse schreden!

Wij hebben
voor Moeder:
Fijne lederen handschoenen vanaf 9,75

in wol 2,25
NYLONS in vele kwaliteiten vanaf 1,98
Vlotte cocktail en bretel SCHORTJES v.a. 2,10
Moder.no FJTAMA'S en NACHTHEMDEN

v.a. 7,25
Wollen dames MUTSEN en SHAWLS v.a. 4,95

Zakdoeken in leuke surpriseverpakkingen

voor Vader:
NO-IRON OVERHEMDEN in wit en grijs

Speciale prijs: 7,98
Grote keuze ZELFBINDERS vanaf 2,95
ZAKDOEKEN in vele variëteiten

per doos vanaf 1,35
Wollen ANKLETS en SOKKEN vanaf... 1,98
Mooie lederen HANDSCHOENEN v.a... 11,95

in wol vanaf 3,95
Z-uiver wollen SHAWLS 4,15

voor de kinderen:
Grote keuze wollen JUMPERTJES en VESTJES

Wollen HANDSCHOENEN en WANTEN
LANGE BROEKEN, MUTSEN en SHAWLS

Snoezige babygoederen en kleuterjasjes en jacks

Bij ons ontvangt U Sint Nicolaaszegels

„DE WOLBAAL"
HALTESTRAAT 12a - TELEFOON f:099

A.S. ZATERDAG:

Een heerlijke staaf gevulde
speculaas voor slechts f l,IS

En als speciale aanbieding:
6 kleine cake's voor f 0,70
Vraagt onze bezorgers naar deze speciale aan-
biedingen. Zij zullen U graag bedienen!

Fa. H. VAN STAVEREN
Zeestraat 48 - Telefoon 2684

VISITEKAARTJES
vormen ook een aardig Sint Nicolaascadeautje!
Bestel tijdig bij Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l



U woont in Zandvoort

U koopt in Zandvoort!
Z.H.V.

BEREIK
ZANDVOORTS
PUBLIEK
met advertenties
in de

ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg l, Telef. 2135

Uw Weekend-
show

altijd anders met Uw
eigen Philips Televisie!

Bestel heden bij ons uw toestel. Wij
zorgen voor een prima ontvangst.
PHILIPS RADIO seizoen 1959.

Leuke toestellen voor uw oudste zoon of dochter. De nieuwste pla-
tenspelers en wisselaars met een album en langspeelplaat voor u.
Moderne radiotoestellen. Prachtig van toon en uiterlijk.
Uw oude radio heeft inruilwaarde! U kunt bij ons sparen, terwijl u
kijkt en luistert.

RADIO TELEVISIE) SPECIALIST

JSrkend gedipl. Philips service-
dealer voor radio en televisie.

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2034

Lezing voor NCVB
De afdeling Zandvoort van de Ned.
Christenvrouwenbond hoopt vrijdag
28 november a.s. te 8 uur haar
maandelijkse bijeenkomst te hou-
den in het jeugdhuis van de Her-
vormde kerk. Dr. H. van der Loos
van Haarlem zal spreken over „Er-
varingen als gevangenispredikant.

Vrouwendag
Hedenavond wordt door de plaat-
selijke afdeling van de Vrouwenbond
van de Partij van de Arbeid in
Ons Gebouw de Vrouwendag her-
dacht. Mej. ds. W. H. Buijs spreekt
over het onderwerp: ,,De wereld
van morgen is onze zorg van nu".

Kat moet dood
De toneelgroep „Sandevoerde" zal
op zaterdag 13 december in res-
taurant „Zomerlust" een opvoering
geven van „De kat moet dood" (To
kill the cat), een thriller in 3 be-
drijven door Roland Pertwee & A.
Dearden in de Nederlandse bewer-
king van P. A. Spijkerman, J. W.
Rebel en S. T. Stap. De regie is in
handen van Jos. Dröse. Na afloop
volgt één bal.

Aantal studenten gestegen
Uit voorlopige cijfers, welke het
Centraal Bureau voor de Statistiek
heeft gepubliceerd, blijkt dat zich
medio oktober bij de gezamenlijke
universiteiten en hogescholen 5.750
eerstejaarsstudenten hadden laten
inschrijven tegen 5250 een jaar te-
voren: een stijging met 9 % der-
halve.

Bij de meeste faculteiten nam
het aantal eerstejaars toe, in het
bijzonder bij tandheelkunde (35 %)
politieke en sociale wetenschappen
(26 %), wis- en natuurkunde,
aardrijkskunde en letteren/ en wijs-
begeerte (elk 17 %) en landbouw-
kunde (13 %). Een daling gaven
te zien: godgeleerdheid (12 %) en
opvoedkunde (14 %). Het aantal
studenten in de economische weten-
schappen; bleef gelijk.

Waarom koopt St.Nikolaas
bij „DE KAMPIOEN"?
Vanwege de enorme sortering
In

Zakdoeken, theedoeken
Tafellahens
Baddoeken. fl. lakens
„Belami" Perlons
Ondergoed, sokken
Anklets, sportkouserï)
Wollen dameskousen
„Dubarry" „Lybelle"
Overhemden
Flanelten kinderblouses
Babywol, luiers
Plastic per meter
Wollen stoffen per meter
Flanel No-Iron per meter
Flanel pyama's per meter
Plastic tafelkleden
Delana skibroeken
Delana- wollen truitjes
Wollen vestjes

BABYGOED

AD/NOTTEN
Haltestraat 59 - Telef. 3398

Kousenreparatie!
Deelnemer St. Nicolaas-actie

H O L I D A Y
Auto's zonder chauffeur
Uitsl. model 1957 en 1958 van
Volkswagen, tevens busjes;
Opeis Rekord en Kapitan,
Fords Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10454

St. Nicolaas
komt toch naar
Zandvoort
en wel met groot gevolg.
HIEP - HIEP - HOERA!
Dank zij de medewerking van di-
verse Zandvoortse ingezetenen.
Leve

het nieuwe INTOCHI-COMITE
Wat zal Sjoerd blij mijn als hij
straks Sint Nicolaas kan zien op
zijn mooie witte paard!
Kinderen, nu zoet zijn! Maak je
verlanglijstje klaar leg het bij de
schoorsteen, want als de Goede Sint
in Zandvoort komt, stuurt hij be-
slist een van zijn vele zwarte Pieten
naar jullie schoorsteen om het er
uit te halen.
Als jullie nu eens gaan kijken bij
Nooy, je weet wel de zaak op de
Grote Krocht en zoek daar 'n leuk
cadeautje uit of dat Pappa of
Mamma eens kijken bij Nooy.
Enorme collectie Sint Nlcolaasarti-
kelen is daar aanwezig.
Alle cadeau's keurig verpakt in
doosjes en in Sint Nicolaaspapier.
Keuze uit: zakdoekjes, shawls, hand-
schoenen, kousen (de grootste sor-
tering van Zandvoort) pullovers,
vesten, pantalons, overhemden, sok-
ken, enjz.
Voor al uw Sint Nicolaasinkopen

NOQY
ZANDVOORT

F,ie zakdoekenetalage Raadhuisplein
Volop Sint Nicolaaszegels
Dank u wel, St. Nicolaas

Fa. Verbeek v. El
Binnenweg 69, Heemstede
bij Julianalaan, tel. 39562

KINDERWAGENS
WANDELWAGENS
Boxen, kinderledikantjes, kin-
derstoelen en comodes.
Overtrekken van wagenkappen
Voorzorg-zegels worden in
betaling aangenomen.

Slagerij Gaus
750 gr riblappen 3,08
750 gr mooie lappen 2,55
750 gr rosbief 3,38
500 gr zeer malse bief stuk ... 2,90
250 gr tartaar 1,10
500 gr. Varkenslappen 2,60
500 gr. Varkenskluifjes 0,60
500 gr. knieschijf 1,40
Mager lamvlees
per 500 gram vanaf 1,80

SOEPPAKKET
150 gr gehakt
100 gr poulet, samen 0,89

150 gr gebr. rosbief 0,90
250 gr leverworst 0,65
500 gr gekookte worst 1,30
250 gr Saks. leverworst 0,69
100 gr ham, 100 gr gek. worst 0,85
100 gr grove worst
100 gr saks. leverworst 0,85
KERKSTRAAT 14 - TELEF. 2102

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING n a
Zijlweg 63, Haarlem, tel. 15141
Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver-
zorging van begrafenissen, cre-
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J.v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

Woninginrichting L. Balledux & Zonen
Speciaal ingericht, en werkend met deskundig
personeel, voor het leveren en plaatsen van

LUXAFLEX
Opnieuw stofferen van alle soorten meubels
Opnieuw overtrekken van kapokmatrassen enz.
Naaien van vitrage en/of overgordijnen
Deskundig behangen
LEGGEN VAN LINOLEUM, COLOVYNIL EN
VASTE VLOERBEDEKKINGEN.
Wij geven U gaarne gratis advies, en het tonen
van monsterboeken.
HALTESTRAAT 27-29 - TELEFOON 2596

Sint Nicolaas zal op
29 november zijn
intocht in Zandvoort
houden
D l R E'C T daarna, zal Sint Nicolaas zitting
houden in Hotel WELGELEGEN, Hogeweg 56
t/o Oranjestraat.

Zittingsdagen
. Met Sint Nicolaas en Piet zijn nu:
zaterdag na de intocht

29 NOVEMBER
en vervolgens:
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG

1 DECEMBER van 2.30—5.30
2 DECEMBER van 2.30—5.30
3 DECEMBER van 2.30—5.30
4 DECEMBER van 2.30—5.30
5 DECEMBER van 2.30—5.30

Het actie-comité

Radio
en

televisie
vormen waardevolle Sint Nicolaasgeschenken!

, De Goedkope. Amsterdammer ,

Henk Schuilenburg
GROTE KROCHT 5-7 - TELEFOON 2974

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

Vanaf ZATERDAG 22 NOVEMBER tot en met
MAANDAG 24 NOVEMBER, 8 uur

Schön ïst die WeSt
Naar de gelijknamige operette van Fr. Léhar.
Rudolf Schock, Renate Holm, Mady Rahl, Ru-
dolf Vogel en JSertha Staal.
Franz Léhar's onsterfelijke melodieën, verwerkt
in 'n vrolijk, onderhoudend verhaal.
Agfacolor. • Toegang alle leeftijden.

DINSDAG 25 en WOENSDAG 26 NOV., 8 uur
Cinemascope - Technicolor

De bezeten jacht
(Harry Black and the tiger)
Stewart Oranger, Barbara Rush, Anthony Steel,
J. 8. Johar. Toegang 14 jaar.

DONDERDAG 27 NOVEMBER, 8 uur

Vrouwenkamp
Borneo
(Three came home)
Claudette Colbert, Patrick KnowleSj Florence
Desmond en Sessue Hayakawa.
Naar de roman van Agnes Keith „Three came
home". Alle feiten in de roman, die tot film
werd verwerkt, zijn authentiek. Toegang. 18 Jr.

ZONDAGMIDDAG 23 NOVEMBER, 2.30 uur
Bud Abbott en Lou Costello in één van hun al-
lergekste kluchten:

Geef 'm de sporen
VRIJDAG 21 NOVEMBER
gereserveerd voor de filmvoorstelling van de
Ned. Hervormde Kerk.

Bijzondere verkoop Ie keus

badhanddoeken
Prima gestreepte
en Jacquard
geweven
Badhanddoeken
Kleuren: zalm,
groen, geel en bleu

Extra zware
kwaliteit
jacquard geweven
met noppen 2,50

Keuken baddoeken
Frisse kleuren

l95

l25 B
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Mijn beroep?
Hulsvrouw

Ervaringen?
Een huisvrouw in tijdnood
wordt een huisslóóf

Wat ik daaraan doe?
Tijd sparen waar dat maar
mogelijk is, dus ook....
gesneden en verpakt
V & F-brood nemen !

Gesneden en verpakt
V & F-brood is datzelfde
lekkere brood van Vermaal
& Franken, maar nu - voor
uw gemak - reeds kant en
klaar gesneden
en hygiënisch verpakt l
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Oommissie van Hervormde Gemeente gaf

Filmavond in Monopole
met werk van Jules Dassin

Vrijdagavond werd onder auspiciën van „De commissie bijzonder kerke-
werk van de Hervormde Gemeente" in theater Monopole een filmvoor-
stelling gegeven van het werk van de Franse cineast Jules Dassin „Hij
die sterven moet", gemaakt naar het boek van de onlangs overleden
Griekse auteur Niko Kazantzakis „Christus wordt opnieuw gekruisigd.

De avond werd geopend- door ds. R.
H. Oldeman, voorzitter - van boven-
genoemde commissie, waarna mevr.
T. H. de Ru-Offeringa een inleidend
.woord sprak.

Het verhaal -van Kazantzakis dat
Jules Dassin tot voorbeeld diende,
speelt zich af omstreeks 1920 in een
deel van Klein-Azië dat in handen
van de Turken is. Plaats en hande-
ling is een. dorp, waarin betrekkelij-
Ite rust heerst, want de Griekse be-
woners hebben zich neergelegd bij
de nederlaag, niet in de eerste plaats
door dat de aanwezigheid der Tur-
ken voor sommigen niet onaanzien-
Hjk geldelijk voordeel betekent. Met
de welwillende toestemming van de
Turkse commandant, de Agha, wor-
den er dan ook als ieder jaar voor-
bereidingen getroffen voor het pas-
siespel dat door de dorpelingen zal
worden uitgebeeld onder toezicht
van Pope Grigoris, die de rollen
verdeelt. Het is nog enige weken
voor de lijdensweek, en ieder heeft
dus tijd om zich in zijn rol in te le-
ven. Terwijl deze toebereidselen
voortgang vinden komt een stroom
vluchtelingen uit een naburig dorp
dat door de Turken platgebrand is,
om eten en onderdak vragen .Hun
woordvoerder is Pope Fotis, maar
.ondanks, diens overtuigend beroep
op de naastenliefde, staat het dorp
in tweestrijd over wat 't doen moet.
Het opnemen der vluchtelingen kan
kwaad bloed zetten bij de Turkse
bezetters en het gerucht dat cholera
zou zijn uitgebroken onder de uitge-

•• putte"; zwervers"werkt" ooftf" niet' bë-~
vorderlijk op de gastvrijheid. Pope
Fotis en z'n volgelingen worden dan
ook in eerste instantie uit het dorp
verdreven en slaan tijdelijk een
kamp op in de buurt, in de omrin-
gende heuvels, waar zij een nieuw
woonoord willen stichten.

Het is vooral Pope Grigoris ge-
weest, gesteund door -het welgestel-
de deel van het dorp, dat aan de
bezetters verdient, die de liefdeloze
uitwijzing heeft weten door te zet-
ten, maar langzamerhand tekent
zich een tweede stroming af in het
dorp die meer medeleven met de
slachtoffers van het Turkse, bewind
gaat tonen. Zij wordt daarbij aan-
gemoedigd door de .schaapherder
Manoliós, wie de rol van Jezus in
het passiespel is toebedeeld en die
als zodanig het recht heeft verkre-
gen de bevolking ,toe te spreken. In
een welsprekende rede, die niemand
heeft verwacht van de eenvoudige,
stotterende herder weet hij de dor-
pelingen te bewegen grote voedsel-
voorraden naar de vluchtelingen te
brengen.

In het nu volgende conflict wordt
Manoliós door de Turken gevangen
genomen en achter de paarden naar
het dorp gesleept, waar hij verra-
derlijk door Panayotaros, die de Ju-
dasrol moet spelen, wordt vermoord.
Waarmee de titel Christus wordt
weer gekruisigd zijn verklaring
vindt. . '

Dit gegeven met zijn ethische en
vaak sterk religieuze inslag, met

'zijn pathetische oproep aan de men-
selijkheid en zijn soms wat gefor-
ceerde parallellisme met het lijdens-
verhaal is op bewonderenswaardige
manier door de Amerikaanse-Franse
filmer Jules Dassin in filmbeelden
naverteld. Dassin die naam heeft
gemaakt met de Franse gangster-
film Du rififi chez les hommes en
lang daarvoor met • indringende
Amerikaanse films in neo-realis-
tische stijl als Naked City en Brute
Force, heeft ook nu weer sterk "aan-
gezette gevoelens en effecten niet
geschuwd, maar weet deze op te ne-
men in een bewogen geheel, waarin
zij de stuwende en onmisbare krach-
ten vormen. Zijn film. in zwart-wit
en cinemascopeformaat is opgeno-
men op Kreta en met medewerking
van de inheemse bevolking die hij
wist te inspireren tot leveade mede-
spelers in een grandioos massaspel.

. De uit Frankrijk meegebrachte ac-
teurs, Jean Servais als Pope Fotis,
.Peter van Eïyck als de herder Ma-
nolios, Fernand Ledoux als Pope
Grigoris, René Lefèvre als Yanna-
kos, vallen daarbij niet uit de toon,
maar assimileren zich zodanig dat
zij als het ware eerst ondergaan in
de Griekse bevolking om er als toe-
vallig leidende figuren weer uit
voort te komen. . .
-.'-Hij die sterven moet (Celui gul

dolt mourir) zoals de filmtitel luidt,
is een van de opmerkelijkste cine-
matografische werkstukken van de
laatste tijd geworden. Een boeiend
en belangrijk onderwerp vol actuele
aspecten heeft een voortdurend
overtuigende vorm gevonden, die al-
Ie technische moeilijkheden weet op
te lossen en bijna nergens faalt in
het oproepen van een aanvaardbare
realiteit.

Lezing, over reactor
De heer J. R. Schiltmeijer houdt
voor de plaatselijke afdeling van het
Instituut voor Arbeider sontwikke-
ling op vrijdag 28 november a.s. in
Ons Gebouw een 'lezing over het
onderwerp „Kernreactor in Petten".

B. en W. verminderen tekort
De gemeenteraad komt hedenavond
bijeen om de begroting voor het ko-
mende jaar te behandelen. B. en w.
hebben - op de valreep - de raads-
leden enkele wijzigingen in de ge-
meentebegroting doen toekomen
waardoor het tekort op het huis-
houdboek van de badplaats van
ƒ 256.917,- tot ƒ 142.985 werd te-
ruggebracht.

Deze inkrimping van het tekort
werd o.a. verkregen door de post
onderhoud straten, wegen en plei-
nen met ruim ƒ 16.000 te verlagen,
de subsidie .voor Maatschappelijk
hulpbetoon met ƒ 10.000 te vermin-
deren, een hogere winst gasbedrijf
van ruim ƒ 4000, hogere opbrengst
hondenbelasting ƒ 3500, een stelpost
van ƒ66.085 voor herziening bijdra-
gen aan het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds, een verlaging van de
post onvoorziene uitgaven met
ƒ 16.266 en diverse kleine wijzigin-
gen. ö

Het begrotingstekort wordt thans
gedekt door de raming van een ex-
tra bijdrage van het Rijk in de kos-
ten van de gemeentepolitie van
ƒ 99.593, een bijdrage van de saldi-
reserve van ƒ 7.620 en een bijdrage
van de saldireserve tot het resteren-
de begrotingstekort van ƒ 35.772.

Bazar in de Vleeshal
voor de kas van de Stichting Dierentehuis Kennemerland

De Stichting Dierentehuis Kennemerland, die — zoals enige tijd geleden
gemeld is — een groot opgezet „dierencentrum" in de duinen van
Zandvoort gaat bouwen, organiseert een bazar, welke men de naam
„markt" heeft gegeven.

Deze bazar, die afwijkt van de ge-
wone bazars, of ^fancy fairs", zal
worden gehouden van donderdag 27
t/m' zaterdag 29 '-'november "e.k; in
de Vleeshal te Haarlem. Een en an-
der wijkt in zoverre af van de gang-
bare attracties op dit gebied, dat
deze markt zowel wat inrichting als
de aanwezige artikelen betreft, iets
bijzonders gaat worden! .

De stands zullen een enorme ver-
scheidenheid demonstreren, zodat
degenen, die voor het a.s. Sint Nico-
laasfeest nog eens willen rondneu-
zen met bekende, maar niet nader
te omschrijven bedoelingen, een
ruime keus zullen hebben. Zij zul-
len daar in de Vleeshal niet de ge-
wone, alledaagse en kwalitatief niet
bepaald uitblinkende goederen aan-
treffen, maar een keur van nuttige
en waardevolle gebruiksvoorwerpen
en fraaie curiosa.

Kunstenaars van naam hebben
spontaan hun medewerking toege-
zegd en gegeven, tekenaars, schil-
ders en schrijvers brachten de re-
sultaten van hun artistieke arbeid
binnen. Behalve een werkelijk zeer
omvangrijke ,,textiel-stand" (in de
meest uitgebreide zin van 't woord)
treft men er diverse andere stands
aan, ongeveer een 20 stuks. Er zijn
o.a. speelgoed-, lederwaren-, boeken-
prenten- en platenstands, een grote
propaganda-stand van de Stichting
zelf, een stand over dierenverzor-
ging enz. Liefhebbers van gramo-
foonplaten kunnen hun hart opha-
len aan een collectie draaischijven
met muziek en zang van oude ster-
ren. Er is zelfs een complete verza-
meling .noodgeld' uit Duitsland van
de tijd na 1918!
Er ontbreekt vanzelfsprekend geen
rad van avontuur (met goade prij-
zen!) en zelfs de traditionele grab-

Prograxnma voor begroeting
Het programma voor de begroe-
tingsavonden voor nieuwe inwoners,
donderdag 27 en vrijdag 28 novem-
ber, ziet er als volgt uit. De eerste
avond zingt de sopraan Annette de
la Bije enige liederen. Zij wordt
aan de piano begeleid door Jan de
Man. Vrijdagavond treedt het HSS-
sextet op, bestaande uit jeugdleden
van de Zandvoortse muziekkapel.

Tijdens deze bijeenkomst speelt
Rob Sauveplanne piano en wordt er
een historisch filmpje over Zand-
voort geprojecteerd.

Op beide avonden zal het woord
worden gevoerd door burgemeester
mr. H. M. van Fenema en de heer
J. G. Wijnbeek, voorzitter van de
contactcommissie culturele belan-
gen.
. In het raadhuis kunnen de nieuwe
inwoners een kleine expostie bezich-
tigen van door de gemeente aan-
.gekochte werken van de in Zand-
voort woonachtige tekenaar Pleter
Giltay.

belton bevat artikelen, die $lles be-
halve prullaria zijn'. Men kkan er het
spannende ballen-wérpspel" beoef e-
neÈTeir'is men" daa'r'dorstig~van''ge-
worden, dan is er óók wel ergens
een koele of een warme dronk te
krijgen.

's Avonds is er nog muziek te be-
luisteren van het ensemble „The
Greenhorns".

Donderdag a.s. 's morgens om
kwart voor elf vindt de officiële
opening plaats. H.W.

West-Frisia-Zandvoortm. 2-0
Zandvoort heeft verjongd elftal nodig

De ontmoeting van Zandvoortmeeuwen tegen West-Frisia die j.l. zon-
dag in Enkhuizen werd gespeeld is een van de beste wedstrijden, die wij
sinds het voetbalseizoen begon hebben gezien.
Een groot aantal supporters had de tocht van het Noordzeestrand naar
de kust van het IJselmeer gemaakt om hun elftal aan te moedigen.
De voetbalenthousiasten hebben van een fraaie en sportieve wedstrijd
kunnen genieten.

Zandvoortmeeuwen werd gehandi-
capt door dat Jan Visser, midvoor,
door een verwonding aan zijn en-
kel niet kon worden opgesteld. Zijn
plaats werd ingenomen door Rood-
selaar, een speler die echter ver
beneden de kwaliteiten van Visser
blijft en zeker op dit ogenblik niet
in dit elftal thuishoort.

Hij had „om te wennen" na zijn
knie-operatie zeker niet in de voor-
hoede mogen uitkomen.

Ook Halderman was na zijn ver-
wonding nog niet op dreef en moest
j.l. zondag na een botsing met een
achterspeler van West-Frisia vijf
minuten voor het einde het veld ver-
laten. Ook nu weer viel het ons op,
dat de combinatie Halderman-Water
niet ideaal te noemen is.

Het wordt werkelijk tijd, dat de
samenstelling van het eerste elftal
drastisch wordt herzien en jongere
spelers hierin een kans krijgen. Dit
team is zeker aan een verjonging
toe.
De wedstrijd van j.l. zondag, bijge-
woond door ongeveer 2000 personen;
vond in een prettige sfeer plaats en
in een goede verstandhouding tus-

sen de spelers onderling. Voorwaar-
den voor een goede ontmoeting.

Na de aftrap in deze wedstrijd,
stormde West-Frisia direct op
de Zandvoortse speelhelft af. Vier
minuten later brachten de' Enkhui-
zenaren het bijna tot het eerste
doelpunt.
."Rechtsbinnen Verberne" schoot te-

gen de binnenkant van de paal,
maar de bal veerde — gelukkig —
weer in het veld. Even later wist
Van Koningbruggen een terugge-
speelde bal ternauwernood buiten
zijn doel te houden.

Zandvoortmeeuwen ondernan. zo
nu en dan een tocht naar het ter-
rein van de tegenstander. Maar de

Goochelen, zingen en imiteren
op feestavond Motorclub

De feestavonden van de motorclub
„Zandvoort" hebben langzamerhand
een traditie met een goede klank
gekregen. Reeds jaren organiseert
deze club een jaarlijkse feestavond
die gezien en gehoord mag worden.

Deze negende bijeenkomst in Zo-
merlust stond onder leiding van een
feestcommissie, die weer voor een
uitstekend programma had gezorgd,
een programma, dat na de boere-
koolmaaltijd op het toneel werd ge-
bracht.

Na het openingswoord van üe
voorzitter van de feestcommissie, de
heer P. M. de Nijs, werd het woord
gevoerd door de voorzitter van de
club, de heer Bakker, die mede-
deelde dat de motorclub op 17 aug.
1959 zijn tienjarig bestaan hoopt, te
vieren. Drie leden, de heren Veen-
baas, Hoekstra en De Leeuw, op-
richters van de club, boden het be-
stuur op deze avond een fraaie her-
inneringsprijs aan voor de beste 'mo-
torrijder van het jaar en een aan-
denken voor de beste kaartlezer(mo-
tor).

Na de pauze was het woord aan
de heer Redeker, die de Picobello-
prijs aan de heer Th. van der Put-
ten overhandigde. Deze puzzelaar
ontving tevens een eerste prijs, be-
haald in de puzzelrit van zondag
16 november.

Jan van der Veen mocht voor zijn
prestatie in de motorklasse een eer-
ste prijs in ontvangst nemen; de
prijzen voor de kaartlezers gingen
naar me j. Duwel (motoren) en de
heer Van Gennip (auto's).

Het cabaret-variétéprogramma,
gepresenteerd door „Luna", werd
een welverdiend succes. Peter Pie-
kos, bekend door zijn optreden voor
de radio, ontpopte zich als een be-
schaafd conferencier, die al gauw
iedereen voor zich wist te winnen.
Hij, wist verschillende geluiden op
natuurlijke wijze na te bootsen en
vertelde tussen zijn imitaties door
geestige anecdotes, hoofdzakelijk op-
getekend uit kindermonden.

Cakie was een uitstekende goo-
chelaar, die met zijn kaarten en

gekleurde doeken goed wist om te
springen en het publiek met allerlei
grapjes vermaakte.

Kolderliedjes werden gezongen
door ,.The two mounties", twee kna-
pen, die met behulp van een guitaar
veel onzin op geestige wijze brach-
ten. Het optreden van dit tweetal
werd vooral een succes, toen zij de
aanwezigen op een woreldreis mee-
namen.

Tonny Bakkenes liet accordeon-
klanken horen; hij bleek in het ern-
stige genre het beste thuis. Het mee-
zingen in de zaal — tweede helft —
werd gezien het „medeleven" geap-
precieerd, maar de keuze van de
schreeuwliedjes konden wij niet erg
bewonderen. ,

Het hoogtepunt van deze avond
was zeker het optreden van „The
three Larrysons". Deze drie mpnd-
harmonicaspelers zijn ware virtu-
ozen op hun instrument.

Twee van de Larrysons kwamen
tegen 't einde van 't programma nog
terug, de een als John Rico, de jong-
leur, de ander als zijn helpster. Ook
dit optreden werd zeer gewaardeerd.

De avond werd om 12 uur afge-
sloten met een bal. J.G.B.

Nieuwe secretaris ZH.B
Vrijdagavond kwam de Zandvoortse
reddingsbrigade in hotel Keur bij-
een onder voorzitterschap van de
heer J. G. Bisenberger.

De agende vermeldde de verkie-
zing van een secretaris die door het
aftreden van de heer R. Korver
noodzakelijk was geworden. In zijn
plaats werd met algemene stern-
men gekozen de heer F. M. M. Duk-
kers.

Voor dit jaar staat nog een lezing
door de heer P. van der Mije op het
programma en een oliebollentocht,
uitgeschreven door de Haarlemse
reddingsbrigade op zondag 28 de-
cember.

Eind januari 1959 vindt een kien-
avond plaats en in maart wordt een
filmavond georganiseerd.

voorhoede bleek weinig schotvast.
Castien kreeg een paar goede kan-
sen, maar daar bleef het bij.

Het spel was twintig minuten aan
de gang toen West-Frisia onver-
wachts het eerste doelpunt maakte.
Een voorzet van rechts werd door
twee Zandvoortse achterspelers op
onbegrijpelijke wijze gemist. Hier-
van maakte de toestormende links-
binnen Stelling gebruik om met een
laag schot Van Koningsbruggen het
nakijken geven. 1-0.

Zandvoortmeeuwen bleef actief,
maar de voorhoede reageerde meest
al te traag of kreeg te weinig steun
van de middenlinie. Ook moest de
voorhoede verscheidene keren de
achterhoede te hulp schieten, die het
zwaar te verduren had. Kerkman
en Koning wisten enige doelpunten
te voorkomen en ook de overige spe-
lers waren voortdurend op hun hoe-
de voor een doorbraak van de Enk-
huizenaren. De voorhoede van West-
Frisia was steeds in de aanval en
liet fraai open spel zien.

Ook de tweede helft was boeiend
om te volgen. West-Frisia bleef in
de aanval en bekogelde het Za'nd-
voortse doel van alle kanten. Kerk-
man voorkwam opnieuw een doel-
punt door de bal nog juist op tijd
van de doellijn te verdrijven. De si-
tuatie was voor de Meeuwen weinig
hoopvol, gelukkig stond Vrouwe
Fortuna deze middag aan de zijde
van de Zandvoorters!
In de 18e minuut viel de beslissing.
Goed samenspel van" rechtsachter
De Bruin met midvoor Simons had
een fraai doelpunt tot gevolg, on-
houdbaar voor de Zandvoortse doel-
verdediger. 2-0.

West-Frisia ging wat kalmer aan
doen en er word minder nauwkeu-
rig gespeeld. De achterhoede der
Enkhuizenaren begon kleine, noncha-
lante foutjes te maken, waardoor de
Zandvoortse voorhoede (volkomen
gewijzigd) gelegenheid kreeg voor 't
doel te verschijnen. Gevaarlijke
schoten kreeg doelman Blom echter
niet omdat de aanvallen van alle
stootkracht waren ontbloot. Een-
maal schoot Castien tegen de lat aan.
De laatste vijf minuten waren weer
voor West-Frisia. De club uit Enk-
huizen probeerde de stand op 3-0 te
brengen, maar Jan Zwemmer wist
die plannen door zijn knappe spel
te verijdelen. Invaller Jacobs kwam
er bij Zandvoortmeeuwen niet meer
aan te pas. Het einde kwam met
een volkomen verdiende 2-0 zege
voor West-Frisia. J.G.B.

Minder koorleden
Vrijdagavond kwam het Zandvoorts
mannenkoor in jaarvergadering bij-
een. Uit het jaarverslag van de se-
cretaris bleek, dat het ledental in
het afgelopen jaar opnieuw is terug-
gelopen. Ook het jaarverslag van de
penningmeester was niet aan de op-
timistische kant. Er bleek uit dat de
penningmeester, wanneer het leden-
tal niet zou kunnen worden opge-
voerd, de toekomst voor de vereni-
ging donker inzag.

Getracht zal worden door een in-
tensieve propaganda in het komen-
de jaar het ledenaantal uit te brei-
den. De heer H. Meijer en de heer
H. Paap werden gehuldigd in ver-
band met hun 25-jarig lidmaatschap.
Zij ontvingen het aan dit jubileum
verbonden insigne met bijbehorende
oorkonde.

In de bestuursvacatures E. van
Petegem en C. Kramer, die zich niét
herkiesbaar hadden gesteld, werd
voorzien door de verkiezing van de
leden A. Koper en A. Kerkman.

Ranglijst Zandvoortmeeuwen
De stand in afd. West, 2e klasse a
luidt als volgt:
Baarn 9 8 O l 16 34- 8
West-Frisia 9 6 l 2 13 25-14
Zandv.m. 9 4 3 2 11 13-13
Zeeburgia 9 4 2 3 10 15-19
WB 9 4 1 4 9 1.VL5
JSV 9 3 3 3 9 14-16
W A 9 3 2 4 8 19-18
Watergr.m. 9 3 2 4 8 16-15
HBC 8 3 1 4 7 15-24
Hollandia 9 3 0 6 6 12-15
Kennemers 8 1 3 4 5 13-23
Holland 9 2 0 7 4 . 10-23



Omroepers
WONINGRUIL H'lem-Zandvoort
Aangeb.: 3 k.-flat in Haarlem-N.
Gevr. ben.- of taovenhuis omg1. Dr.
Gerkestraat. Br. 9108 Z. Crt.
WONINGRUIL. Aangeb. te Haar-
Icm kl. woning l k., keuk., bijkeuk.,
schuur, plaats, bov. 2 sl.p. en overl.,
Haarlem-O. Huur ƒ 9,75 p.w. Gevr.
grotere woning te Zandv. Hogere
huur geen bezw. G. Blokdijk_ Dorre-
boomstraat 27, Haarlem. " •
Degelijk HUIS of VILLA, oudbouw,
m. tuin v. zelftaew. te Zandv. te koop'
gevr. Br. ond. nr. 9103 Z. Crt.
Gevr. door kl. gez. (3 pers), kleine
WONING evt. gestoff. of gemeub.
t/m half april. Br. 9105 Z. Crt.
Te huur gevr. GARAGE Jan Steen-
straat of omg, Br. 9107 Z. Crt.
Mooie TAPELBILJARTS, compl.
m. ques, ballen en telraam. Vinken-
straat 46, tel. 2484.
Te koop z.g.a.n. heren SPORTFIETS
(Rudge) en Ital. GUITAAR. v. Len-
nepweg 20 ben. Tel. 3327. na 6 uur.
Meisje heeft nog ENKELE OCH-
TENDEN beschikb. v: huish. werk.
Br. nr. 9101 bur. Zandv. Crt.
NET MEISJE, 18 jaar, b.z.a voor
de winkel Br. 9104 bur. Z. Crt.
HULP gevr. voor het maken van
huiswerk 3e kl. HBS. Br. 9102 Z.Crt

Prima RADIO m. radiotafel te koop
ƒ 50. Piet Leffertsstraat 5 na 6 uur.

Schildersbedrijf annex
verfspuiterij „MAXIMA"

v/h Wiersma
Kon. Astndboulevai'd 41

Noordwijk aan Zee
Tel. 01719-3006

vraagt bhinen-
en buitenwerk

Redelijke prijzen, degelijk
werk, vertrouwd volwas-
sen personeel.

Rijks gedipl.

schoonheidsspecialiste
(manicure)
Behandeling volgens afspr.
Indien gewenst ook aan
huis. Telefoon 3658.

O.H.C.S.
Haltestraat 39, tel. 2810

30% KORTING
Chemisch reinigen

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen. Tot
1.30 uur geopend. Zee-
straat 62, tel. 2263.

A.s. zaterdag zingen wij:

O, kom ereis
kijken...
Dan komt Sint Nicolaas, hoog op
zijn witte paard gezeten, omstuwd
door vele zwarte pieten, en met 'n
groots gevolg van tientallen ridders
en edellieden te paard. Zandvoort
binnengereden.
De goedheiligman zal bij de be-
groeting van de burgemeester op
het Raadhuis, zijn vrienden toespre-
ken, in 't bijzonder tot de kleinen,
en tranen van ontroering zullen dan
uit de ooghoeken van de goedheilig
man komen en neerdruppelen in zijn
prachtige witte baard bij het zien
,van zoveel zoete kinderen!!
Om de feestvreugde nog extra te
verhogen verstrekt de fa Nooy aan
ieder 7cind een SINT NICOLAAS-
BOEKJE met diverse liedjes, opdat
men allen goed kan meezingen,
want men moet het goede hart van
Sint Nicolaas beroeren; hij geeft
dan met gulle hand. De firma Nooy
kan daar van meepraten.
Sint Nicolaas is al jaren vaste klant
van de firma Nooy, honderden pak-
jes zijn al door de zwarte pieten
weggehaald. JDe kewse is dan ook
zeer groot; voor uw geschenken
slaagt U bij Nooy beslist, zowel
voor vader, moeder als de kinderen.
Ziet de Nooy's etalages op de Grote
Krocht en showroom Raadhuisplein.
Ook voor uw Sint Nicolaasinkopen:

Volop Sint Nicolaassegels, dank zij
de goede Sint.
Zie onze speciale aanbiedingen!

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Zaterdag 29 november. 8 uur
Toneelgroep „Puck"
„DE HAMLET"
van Stepney Green

Zondag 30 november, 8 uur
Toneelgroep ,Puck"

„DE VREK"
Blijspel van Molière

Pr. ƒ1,25 t/m ƒ5,- (a.i.) Coup
geld. Plaatsbespr. op speeld.
en 2 d. erv. v.10-3 u. Na 12
uur tel.

Meubilaire
veiling

op donderdag 27 november
's morgens 10 uur.
KIJKDAG, morgen, woensdag, van
2-9 uur in Veilinggebouw De witte
zwaan (Dorpsplein 2).

Veilingmeester P. Waterdrinker
Telefoon 2164.

Het fijne komt van de

Banketbakker
J. E. STEENKEN
Grote Krocht 20b. telefoon 2695.
Bestelt U vroegtijdig a.u.b. ?

Voor spoedige indiensttreding
gevr.

STENO-TYPISTE
Br. nr. 9106 Z. Crt.

B oekhoudingen

*Financiële adviezen

B. Polak Sr.
H. de Grootstraat 25 - Telef. 2282

Woensdag en donderdag
GEHAKT-REKLAME

500 gram gehakt en
l pakje margarine ƒ 1,80

La Viande
Kleine Krocht l, telefoon 2432

ADVERTEERT
in da

ZANDVOORTSE COURANT

Zandvoortse Korfbalclub
De scheidsrechter voor de wedstrijd
ZKC I-Sport Vereent 2 liet verstek
gaan. Men besloot toen een vriend-
schappelijke wedstrijd te spelen. Het
werd een 2-1 zege voor ZKC.
Het tweede twaalftal werd op eigen
terrein met 6-0 door Oosterkwartier
6 verslagen. Ook het adspiranten b
twaalftal leed een .nederlaag. Met
3-0 werd van Animo Ready b ver-
loren.

telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gemeente Secretarie
2424 Autobedrijven „Rlnko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeekestraat 17.
96076 (03500) Garage FUnterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3840 Hoboplex, Stationsplein 18-15,
Hout, boord, ttiplex

KJ.C. „Noord"
De ranglijst van de competitie van
de maand november ziet er na de
derde ronde als volgt uit:
1. G. van Veen 15197 p.; 2. K. Ja-
cobs 15075 p.; 3. J. B. Koning 14814
punten; 4. C. Leen 14781 p.

A.s. zaterdag 29 november half
drie komt Sint Nicolaas in de Vij-
verhut voor de kinderen van KJC
„Noord".

Daar kunt u heen
Monopole

Dinsdag 85 en woensdag 86 novem-
ber, 8 uur: film „De bezeten jacht"
Donderdag 87 november, 8 uur: film
„Vrouwenkamp Borneo"

*
Hotel Bouwes

«ôdurende het wtakand: Oor Halls-
soxtet.
Zondag* matinee.

Stadsfohouwburg,
Zaterdag 29 november, 8 uur: To-
neelgroep „Puck" met „De Hamlet"
Zondag SO november, 8 uur; To-
neelgroep „Puck" met „De Vrek".

In de aangegeven woningen
mag de huisvrouw

gratis De Gruyter's koffie schenken.
Als zij zich bekend maakt aan De Gruyter,
Postbus 276, 's-Hertogenbosch, krijgt zij

grati? een kilo Goudmerkkoffle.

da se maar na..,
hef zif n tien tegen één
De Gruyfer's koffieklanfen

Wie eenmaal De Gruyter s koffie heeft
geproefd, zal zich daarover niet verbazen.
Want waar het op aan komt is versheid.
En wat U bij De Gruyter vindt is versheid;
koffie uit eigen branderij, krakend vers
afgewogen uit aromabeschermende silo's.
En bovendien zo voordelig door 10°/o
korting! /

tot «o mat 2 dec. 1958w-Sjp17'" ' tot «B mat i aec. iva
gfr' ,

lij aankoop van 250 gr. koffie of 50 gr. Oploskoffie

een grote fles koffiemelk
VOORDEEL

van 68 cent VOOr 43

2 zakjes kalfsbouillonsoep
75 cent

VOORDEEL

voor
. V1l«lng«n

DE KOFFIE. EN THEEZAAK
581126
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ZANDVOORT5E COURANTRedactie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advwtentlepri]•:
12 et per mrn-h«o«te

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITOBVBR: IJS DE JONG, GERTÏNBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 83 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentsa Bank, Zandvoort

Begroting ging snel onder de hamer
met een „honds" debat als afsluiting

Met de behandeling van de gemeentebegroting 1959 maakte de Raad
dinsdagavond j.l. „korte metten"! Voorafgegaan door een tiental inge-
komen stukken en zeven raadsvoorstellen, die onder ,de hamer door-
vlogen, namen de dames en de heren nauwelijks twee uur voor de
behandeling van de begroting, inclusief de algemene beschouwingen.
Het sluitstuk van de avond was een geanimeerde discussie over gewone
honden, waakhonden en kettinghonden. Dit in verband met het raads-
voorstel tot wijziging van de hondenbelasting.
De publieke belangstelling was — in tegenstelling tot de vorige week
— uitermate gering: drie „getrouwen" hadden de publieke tribune be-
zet. Zij kregen geen koffie.

Ingekomen stukken
1. Schrijven van Ged. Staten van

15 oktober 1958, no. 275, onder-
werp: wijziging jaarwedderege-
ling gemeente-ontvangers.

2. Alsvoren, no. 276, onderwerp:
wijziging jaarwedderegelingen
gemeente-secretarissen.

3. Brief van de besturen van de
afd. Zandvoort van de verenl-
ging „Volksonderwijs" en de
oudercommissie van de Karel
Doormanschool, betreffende een
anoniem schrijven, o.m. inzake
het aan de onderwijzer, de heer
H. E. Dees, verleende eervol
ontslag.

4/6. Verslagen van de controle van
kas en boeken van de ontvanger
en van de administratie van de
dienst van publieke werken,
het woning-'en het grondbedrijf
en de dienst van sociale zaken
over het 4e kwartaal 1958.

7. Schrijven van de heer S. Atte-
ma, alhier, inzake het heffings-
percentage voor de straatbelas-
ting.

8. Voorstel tot bevordering van A.
Drommel en P. T. Visser, thans
resp. Ie chauffeur en voorman
in vaste dient bij de dienst van

l publ. werken tot resp. Ie chauf-
feur-monteur en tot opzichter,
alsmede tot 't verlenen van eer-
vol ontslag — op verzoek —
aan G. Dijken, fitter-machinist
bij de bedrijven.

9. Verzoek van de plaatselijke mid-
denstandsverenigingen om her-
ziening van de vergoeding voor
de verkoop van gaspenningen.

10. Schrijven van de Vereniging
voor het welzijn der dieren van

-. 22 november 1958, betreffende
verhoging van de gemeentelijke
hondenbelasting.

Alle voor kennisgeving aangenomen

Algemene beschouwingen

Mevr. MOL-VAN BELLEN begon
haar beschouwingen met dank te
brengen aan alle bestuurslichamen
van de gemeente en aan hen, die
weer op zo'n prachtige wijze de be-
groting hadden samengesteld — of-
schoon zij daar niet mee hadden
kunnen bereiken dat deze sluitend
kon worden gemaakt. Deze dank
spraken trouwens alle na haar vol-
gende sprekers uit.

Spr. had bedenkingen tegen een
uitdrukking in het bij de begroting
gevoegd schrijven, waarin het col-
lege o.m. zegt dat „naar redelijk-

Hlot on*
...... was, dat:
1. er •maar drie bezoekers op de pu-

blieke tribune waren ...... ;
2. het houden van algemene be-

schouwingen steeds minder in
trek schijnt te zijn;

3. dat men thans gemakkelijk in
één avond gereed komt met de
behandeling van de begroting en
dat een vervolgvergadering vol-
komen overbodig is geworden.

B.
i»

...... was het achterwege blijven van
vragen over de Stichting „Recreatie-
oord Zandvoort". In zijn nieuwjaars-
rede 1958 sei de burgemeester o.m.:
•„De Stichting Recreatie-oord Zand-
voort houdt zich intensief bezig met
de voorbereiding van de bouw van
het boulevardcentrum op het ter-
rein voor de Zeestraat. Indien zich
geen onverwachte tegenslagen voor-
doen, hoopt men dit jaar met de
bouw van dit voor de outillage van
de badplaats zo belangrijke com-
plea een aanvang te maken."

Dus toch maar liever een kinder-
boerderij dan een betonnen reore-
atieoordf!

W.

heid is getracht om, met behoud van
het verworven verzorgingspeil, een
evenwicht te vinden tussen de in-
komsten en uitgaven der gemeente.
Spr. achtte het beter indien het ver-
zorgingspeil zou worden opgevoerd.
Het bestaande alleen maar trachten
te behouden, duidt op stilstand!

Met betrekking tot het uitblijven
van de politiekostenvergoeding door
het Rijk, vroeg mevr. Mol wat er
aan gedaan is in het jaar 1958. In
zake de hogere klassificatie van de
gemeente, zei spr., dat de fractie
van de P.v.d.A. hier over nog geen
bepaalde mening had. Zij was be-
nieuwd naar de vorderingen, die de
plannen, voor de totstandkoming
van de rioolwatersuiveringsinstalla-
tie hadden. De bejaardenzorg had
ook haar speciale aandacht en zij
vroeg hoe het stond met de samen-
stelling en de werkwijze van de spe-
ciale commissie, die de kwestie van
de bejaardenzorg' aan een onderzoek
zal gaan onderwerpen. Voorzitter
had indertijd — namens het col-
lege — gezegd niet onwelwillend te
staan tegenover de instelling van
een dergelijke commissie. Gevraagd
werd tevens naar de mogelijkheid
tot het verstrekken van warme
maaltijden aan bejaarden. Verder in-
formeerde zij naar de bouw van het
postkantoor, waartoe indertijd be-
sloten is. Tenslotte vroeg zij naar
de stand van zaken met de plan-
nen van de Ned. Heidernaatschappij
i.z. de recreatie te Zandvoort.

Zij gaf de suggestie in het plan
een kinderboerderij te doen -opne-
men.

De heer BREURE, 't begrotings-
tekort besprekende ,zei dat „hier en
daar een veer was gelaten en een
pluim was gestoken". Hij vond de
wijze, waarop het Rijk stelselmatig
de moeilijkheden van Zandvoort on-
derschat, teleurstellend. Hij vroeg
zich af of het zin zou hebben een
motie aan te nemen, waarin het
Rijk wordt gewezen op de speciale
functie van onze gemeente, die ge-
durende het seizoen recreatiemoge-
lijkheden biedt aan honderdduizen-
den van het achterland. Met span-
ning zag ook hij de plannen van de
Ned. Heidemaatschappij tegemoet.
Hij besloot zijn beschouwing met
een oproep niet te royaal met de
kasmiddelen om te gaan!

De heer W. VAN DER WERFF
signaleerde uit alie gedragingen van
de Nederlandse gemeenten de on-
mondigheld van de laatste. Het is
nu meer dan ooit nodig de tering
naar de nering te zetten. Ofschoon
spr. zei dat hij wel verwachtingen
koesterde omtrent de werkzaamheid
van de nieuwe wethouder, de heer
Tates, kon hij niet nalaten te rele-
veren dat de heer Tates hem wel
eens van richtingloosheid en onbe-
kwaamheid beticht had.

In zake de uit te voeren openba-
re werken pleitte hij voor zo groot
mogelijke coördinatie van de noord-
hollandse kustgemeenten. Hij bekri-
tiseerde de houding van het open-
baar onderwijs in onze plaats, zeg-
gende dat dit het christelijk onder-
wijs in haar werkzaamheid belem-
mert en hij doelde op de tegenwer-
king, die het bestuur van de Stich-
ting Christelijk onderwijs onder-
vindt t.a.v. de plannen tot de bouw
van een Christelijke school in Zand-
voort-Noord. Hij had echter wel zo-
veel vertrouwen in het beleid van
de wethouder van onderwijs, de
heer Kerkman, dat hij niet aannam
dat deze het streven van het volks-
onderwijs ten opzichte van het
Christelijk onderwijs zou onder-
schrijven. Hij dacht zelfs dat de
wethouder zich in deze zou hebben
te distanciëren van zijn eigen par-
tijbestuur

De heer GOSEN ergerde zich aan
het toenemend staatsdirigisme, ter-
wijl er juist zo'n roep om vrijheid
en ruimte is. De jonge mensen van
tegenwoordig willen in vrijheid
werkzaam zijn! Wij zijn in toene-
mende mate afhankelijk van het
Rijk, het ontbreekt ons aan de spi-
rit om eigen boontjes te doppen, al-
dus spr. Het schijnt dan toch waar

te zijn wat de burgemeester van
Amsterdam eens heeft gezegd: Ge-
meentelijke autonomie is een her-
senschim!

Ook de heer Gosen uitte zich in
wrevel over het niet uitbetalen
van de politiekosten. Ook dit jaar is
er niets van gekomen. Indertijd had

hier al een motie over willen in-
dienen, maar deze werd niet ge-
steund door de Raad. Nogmaals zei
spr. het ten zeerste te betreuren dat
de Raad geen termen aanwezig had
gezien een derde wethouder te be-
noemen. De confessionele groeperin-
;en hadden niettemin 2115 stemmen
(27i/2%) bij de laatste gemeente-
raadsverkiezingen. Wat de fractie
van de WD over deze kwestie had
gezegd, vond spr. niet steekhoudend.

Wat zijn wensen betreft, noemde
spr. achtereenvolgens: de rioolwa-
terzuiveringsinstallatie, wachthuis-
jes bij de spoorwegovergangen, een
nauwkeurig onderzoek naar de evt.
gevaren, die de totstandkoming van
de kernreactor te Petten kan ople-
veren voor baders en zwemmers met
betrekking tot de besmetting met
radio-aktiviteit van het zeewater.

Tenslotte pleitte spr. voor een
spoedige restauratie van het ge-
meentelijk verzorgingshuis, dat er
momenteel „erg aan toe" is.

De heer LINDEMAN zag in het
begrotingstekort — dat na bijscha-
ving en beknibbeling teruggebracht
is tot ƒ 142.985 — nog geen direkte
reden tot grote verontrusting. De
rekeningen over de laatste jaren le-
veren nog altijd een batig saldo op.
De houding van het Rijk t.a.v. de
te betalen politiekosten maakte ook
bij deze spr. een onderwerp van hef-
tige kritiek uit. Van 1953 af is het
bedrag opgelopen tot ƒ 501.700! Hij
achtte dit bepaald geen voorbeeld
van goede bestuurskracht-bij *de be-
trokken rijksinstanties en funest
voor de gemeente Zandvoort. En hij
kon dan ook met geen mogelijkheid
het optimisme van de voorzitter in
dit opzicht delen.

De verwijdering tussen het open-
baar en het christelijk onderwijs
gaat zich hoe langer hoe meer toe-
spitsen, aldus spr.. Zij ontaard in 'n
strijd van „oog om oog ,tand om
tand". Hij hoopte dat de strijdbijl
begraven zou worden. Dit in het be-
lang van 't onderwijs, dat er geens-
zins rooskleurig voor staat in onze
gemeente, waar — uit plaatsgebrek
—• schoollokalen worden onderge-
bracht in direktieketen e.d. De bur-
gemeester heeft zich eens roem ver-
worven, zo zei spr. door als triom-
fator met het toegezegde bouwvo-
lume voor vijf scholen uit Den
Haag terug te keren. Zou dit nog
eens herhaald kunnen worden! ? Hij
verwachtte dat het college alles zou
doen om de bestaande noodtoestand
op te heffen. In dit verband infor-
meerde hij naar de stand van zaken
met de voorgenomen bouw van vier

MORGEN KOMT HIJ

Het St. Nicolaas-intochtcomlté heeft
thans officieel de stoet samenge-
steld, die St. Nicolaas a.s. zaterdag
zal begeleiden op z'n tocht naar het
Raadhuis te Zandvoort, waar de
Goedheiligman om 3 uur öoor bur-
gemeester mr. H. M. van Fenema
zal worden begroet en namens de
inwoners van Zandvoort zal worden
toegesproken.

De stoet wordt geopend door po-
litie op motor en in auto. Daarach-
ter volgen enkele open wagens met
leden van het „Intocht-comité", een
wagen met dames en heren in
Spaans costuum, behorend tot het
gevolg van 't St Nicolaascomité en
een auto met Zwarte Pieten. Na het
tamboerkorps van de Zandvoortse
muziekkapel volgen een zestal
zwarte Pieten op bromfietsen, daar

achter een keurkorps in Spaanse
costuums. Hierachter komt de
Zandvoortse Muziekkapel gevolgd
door een viertal Spaanse schild-
wachten, en twee zwarte Pieten.
Daarna volgt de Sint op een schim-
mei met een zwarte knecht en twee
pages. De stoet wordt gesloten door
een groep ruiters en de motorpolitie.

Omstreeks kwart voor twee ver-
trekt Sint Nicolaas en zijn gevolg
van het Woodbrookershuis aan de
Bentveidweg voor een korte rond-
gang door Bentveld. De stoet zal
daarna opnieuw worden samenge-
steld bij „Het huis in de duinen".
Om half drie gaat de stoet vla de
Zandvoortselaan, Haarlemmerstraat
en Grote Krocht naar het Raad-
'huisplein, waar de officiële ont-
vangst van Sint Nicolaas zal plaats-
vlnden.

leslokalen t.b.v. de Mariaschool. (
Spr. bracht, evenals de heer Go-

sen, de kwébtle van de-derde wét-
houder ter sprake. Hij achtte de
beide wethouders"volkomen voor hun
taak berekend, en hij vond zelfs de
verhouding in het college beter,
maar hij bleef het betreuren dat de
Raad indertijd niet heeft voldaan
aan de wens van twee fracties, die
een derde wethouder wensten.

Een tweede grief was gericht tot
het wethoudersteam, dat de mening
huldigde dat het niet gebonden was
aan een voordracht, die tot stand
was gekomen met medewerking van
beide wethouders. Dit kan formeel
wel juist zijn, aldus spr., maar men
dient toch te voorkomen dat een
voordracht misleidend werkt, wan-
neer de wethouders zich niet hou-
den aan hun zelf gegeven „unaniem
advies". Dit schaadt het prestige
van de gemeente. Spr. veronderstel-
de dat dit in de toekomst niet meer
zou gebeuren.

De heer KONING waardeerde het
werk van de woningbouwvereniging
.Eendracht maakt macht', maar hij
vroeg tevens aandacht voor de par-
ticuliere sector.

Na de algemene beschouioingen

Antwoord van burgemeester
Meer politie ook in de winter

VOORZITTER zei in zijn antwoord
aan de diverse sprekers dat er in
1958 veel was gedaan aan de kwes-
tie van de politiekostenvergoedingen
Er is geschreven en er zijn persoon-
lijke bezoeken ^ afgelegd in Den
Haag (door spr") Een hoofdambte-
naar van het ministerie van Bin-
•nenlandse Zaken heeft op 31 augus-
tus j.l. gelegenheid gehad zich ge-
durende een gehele dag op de hoog-
te te stellen van de taak van het
politiekorps op een drukke seizoen-
dag. Het nuttig effect van deze „vi-
sitatie" dient te worden afgewacht,
meende spr. Hij toonde zich opti-
mistisch. Het schijnt uitermate
moeilijk voor „Den Haag" te zijn
om onze motiveringen t.a.v. de ver-
goeding der politiekosten, te begrij-
pen, aldus spr. En hij achtte het
van groot belang om de hogere klas-
sificatie van de gemeente ,die thans
bepleit, wordt, zonder meer te aan-
vaarden. Het werkniveau van deze
gemeente steekt nu eenmaal ver uit
boven dat van normale gemeenten
van 14.000 zielen. „Wanneer wij on-
dergebracht worden in klasse 11
(thans 10), dan hebben wij de jas,
waar wij geruimte tijd in zullen
passen!" aldus de voorzitter.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie:
Spr. zei dat deze inderdaad lang op

zich laat wachten. Er zijn nog
steeds nieuwe facetten naar voren
gekomen, maar er moet nu eens
aan begonnen worden. Wat betreft
de vraag van mevr. Mol-van Bellen
over het verstrekken van warme
maaltijden aan bejaarden, wees spr.
op de ter zake dienende enquête,
die van Soc. Zaken is uitgegaan.

De plannen tot de bouw van het
postkantoor zijn momenteel in een
nieuw stadium gekomen. Aanvan-
kelijk was het hoofdbestuur van de
PTT van mening dat de gemeente
dit op zich moest nemen, maar
thans heeft het besloten de bouw
zelf ter hand te nemen. De plannen
zijn bestekrijp en spr. verwachtte
dat in het voorjaar 1959 met het
werk wordt begonnen, zodat het —
onvoorziene omstandigheden voorbe-
houden — in mei 1960 gereed kan
zijn.

Het recreatieplan van de Ned.
Heidemaatschappij vindt gestadig
voortgang. Diverse besprekingen
zijn gevoerd met p.w., ir. Friedhoff,
planologen en daarbij zijn verschil-
lende ideeën naar voren gekomen.

De suggestie van mevr. Mol-van
Bellen (kinderboerderij) achtte spr
zeker voor verwerkelijking vatbaar.
Inzake de mening van diverse spre-
kers over de „onmondigheid" van

de gemeente, moest voorzitter zeg-
gen dat hij 't hier volkomen mee
eens was. Wij kunnen, niets anders
doen dan steeds maar weer in Den
Haag voor onze belangen te pleiten,
aldus de voorzitter.

Spr. zei het te zullen betreuren
wanneer men het klassificatieplan
zou gaan koppelen aan de wens tot
een 3e wethouder. Men moet hier
voorzichtigheid betrachten. Spr.
vond de portefeuilleverdeling in het
college thans naar genoegen gere-
geld. De nieuw benoemde commis-
sie voor algemene zaken had voor
spr. al een zeer prettig contact op-
geleverd. De verontrusting van de
heer Gosen met betrekking tot de
zeewaterontreiniging met radio-akti-
viteit na de bouw van de kernreac-
tor te Petten, deelde spr. niet. Enl-
ge tijd geleden zijn de burgemeesters
van enkele Noordhollandse badplaat-
sen bijeen geweest, tijdens welke
bijeenkomst door een deskundige
werd betoogd dat er geen reden tot
ongerustheid is. Spr. blijft echter
nauwkeurig de ontwikkeling op dit
gebied volgen.

Sprekend over het politiekorps,
sprak de voorzitter het als een ge-
biedende eis uit dat dit %vederom
gebracht moest worden op 48. (Het
is enkele jaren geleden terugge-
bracht tot 41). Er wordt 's zomers
door drie man op het strand toe-
zicht gehouden. Dit is volkomen be-
lachelijk, meende spr. Er is wel
eens gezegd dat een groot politle-
korps in de winter hier weinig te
doen zou hebben. Dit is een misvat-
ting. De leden van het korps heb-
ben dan lessen en cursussen te vol-
gen e.d. Voor Zandvoort is 41 man
beslist onvoldoende. Het is voorge-
komen dat er door slechts één man
nacht-surveillance werd gehouden In
verband met de vakanties die in de
winter moeten plaatsvinden.

Met de woningbouw is het als in
vrijwel alle andere gemeenten. Het
gaat snel, maar lang niet snel ge-
noeg. Hopenlijk ziet Den Haag in
dat er nieuwe wegen dienen te wor-
den gevolgd.

(Vervolg op pag. 2)

Laatste van het jaar
De eerstvolgende vergadering van
de Zandvoortse gemeenteraad is
vastgesteld op dinsdag 16 decem-
ber a.s. Dit is de laatste bijeen-
komst van de vroeden in 1958.

WatergetUden
H.W. L.W. H.W. L.W. strand

nov. berijdbaar
30 5.44 1.30 17.57 13.30 9.30-16.—
dec.
1 6.19 2.- 18.36 14.30 10.30-16.30
2 7.01 2.30 19.21 15.— 11.00-17.30
3 7.49 3.30 20.16 16.— 12.00-18.—
4 8.48 4.- 21.18 17.— 12.30-19.—
5 9.56 5.30 22.35 18.— 14.00-20.30
6 11.14 6.30 23.52 19.— 15.00-22.—
Samengesteld door P. v.d, Mije KCan
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De wethouders aan het woord
over woningbouw en onderwijs

Wethouder TATES knoopte even
aan bij wat de voorzitter over de
woningbouw had gezegd. Natuur-
lijk dienen wij de woningnood zo
spoedig mogelijk op te heffen, zei
hij, het College stelt alles in het
werk. E.M.M, presteert op dit ge-
bied enorm veel, maar ook aan de
particuliere bouw wordt kans ge-
geven. Ten Noorden van de Zandv.
laan bij Bentveld verrijst binnen
afzienbare tijd een groot complex
van 152 flatwoningen plus een aan-
tal bungalows. Dit object zal in
particuliere handen zijn. Tot de hr
v. d. Werff kon spreker slechts zeg-
gen: „Ik zal m'n best doen!" Het
ligt voorts in de bedoeling het Ge-
meentelijk Verzorgingshuis in het
voorjaar van 1959 geheel te doen
restaureren.

Wethouder KERKMAN vond dat
in de uitdrukking „handhaving van
het huidige levenspeil" geenszins
behoefde besloten te liggen een ach-
teruitgang. Op de suggestie van de
heer v. d. Werff — aldus spreker —
die gezegd heeft dat ik mij zou
moeten distanciëren van mijn eigen
partijbestuur, kan ik antwoorden
dat de heer v. d. Werff zich dan
ook wel zou hebben te distanciëren
van de voorzitter van het chr.
schoolbestuur, (ds C. de Ru — red.)
die zich kennelijk verzet tegen de
uitbreiding van de openbare u.l.o.-
school. Dit noemde de heer Kerk-
man nogal rancuneus, hetgeen de
voorzitter een tikje te fors vond. De
heer Kerkman repliceerde, dat hij
uit de mond van de voorzitter van
het chr. schoolbestuur zelf het
woord rancune had opgevangen.

De derde wethouder.
Alle woorden hierover vond spre-

ker nutteloos, want de verkiezings-
uitslag had naar zijn mening een
duidelijke taal gesproken. Natuur-
lijk kunnen er bijzondere omstan-
digheden zijn, die 'n 3de wethouder
zouden kunnen rechtvaardigen maar
't ging volgens spreker niet aan een
derde wethouder aan te stellen, om-
dat er geen functionaris van con-
fessionele zijde in het College ver-
tegenwoordigd is.

Publieke Werken is bezig met een
plan tot uitbreiding van de Maria-
school, maar spreker vond dat het
schoolbestuur dit ook had kunnen
doen, ofschoon hij geen bezwaar
tegen de thans gevolgde werkwijze
wilde maken.

De heer LINDEMAN, in zijn re-
pliek op de woorden van de College-
tafel, zeide dat hij het eens was
met de voorzitter: de kwestie van
de derde wethouder moet geheel los
staan van de classificatie-verhoging
van Zandvoort. Zoals spreker al
eens eerder heeft gezegd, waren het
louter zakelijke motieven, die ge-
leid hadden tot het uiten van de
wens om een derde wethouder; spre-
ker heeft niet' bedoeld dat "er daar-
om per se een wethouder uit de
confessionele partijen moest wor-
den aangesteld. De huidige zetel-
verdeling is natuurlijk volkomen lo-
gisch en juist, omdat zij een weer-
spiegeling is van de jongste verkie-
zingsuitslag.

Wat de onderwijs-strijd betreft,
zei spreker, dat zijn veroordeling
niet gericht is tegen het College,
maar tegen diegenen, die voor deze
betreurenswaardige verhouding ver-
antwoordelijk zijn.

Begroting in een uur
Uit de behandeling van de be-

grotingen 1959 (Gemeente, de be-
drijven en de Gem. instelling voor
maatschappelijk hulpbetoon) tippen
wij nog het volgende aan:

Bezwaar van NATO!
Bij. de post „Onderhoud mobilofoon-
installatie" ƒ 500.— (Politie) merk-

te VOORZITTER op dat de NATO
hier iets mee te maken heeft. Deze
wenst wijziging van de golflengte
der Nederlandse politie, omdat de
huidige storing veroorzaakt bij het
NATO-leger in Duitsland.

Bij hetzelfde hoofdstuk „Politie"
maakte de heer LINDEMAN be-
zwaar tegen de -post „Rijdbare
droogpoeder-brandblusinstallatie"
(ƒ 3850,-). VOORZITTER ant-
woordde dat deze installatie uitste-
kende diensten kan bewijzen bij
branden langs de weg, (auto's) bij
patates fritestenten en op het cir-
cuit. Met 9-4 (tegen de heren Linde-
man, Gosen, Koning en v. d. Werff)
werd de „droogblusser" aanvaard.

Sociaal element in het onderhoud
van sportvélden.
De heer LINDEMAN vond het ver-
schil in de bedragen voor onder-
houd sportvélden erg groot. De
zes velden, die bij de gemeente in
onderhoud zijn, 'komen op ƒ 17.500,
dus ongeveer ƒ 3000 per veld. Het
onderhoud van de velden „Kenne-
mersportpark" (3) komt op ƒ 1200
per veld. Waar ligt dit aan? vroeg
spreker. Dan kan men veel beter
alle onderhoud, ook voor de eerst-
genoemde velden, door particulieren
laten verrichten. Wanneer bijvoor-
beeld Zandvoortmeeuwen de velden
in eigen onderhoud zou geven —
door de leden te animeren hieraan
mee te werken! — zou deze ver-
eniging een (hogere) subsidie kun-
nen ontvangen.

De heer PETROVITCH merkte
op dat „Zandvoortmeeuwen" haar
velden niet aan derden verhuurt.

De heer HOSE zei dat de struc-
tuur van de gemeentevelden („Duin-
tjesveld") geheel anders is dan bij
de overige sporttereinen. De ligging
tussen het duinterrein noodzaakt
tot een voortdurende strijd tegen
het zand.

(Wethouder TATES bevestigde
dit).

De heer LINDEMAN bleef be-
zwaar maken en verzocht ƒ 5000,—
van deze post te schrappen.

De heer v. d. WERFF vond het
een gevaarlijk experiment om ge-
meente-eigendommen over te laten
aan particulieren.

Wethouder KERKMAN achtte
deze post ook vrij hoog. De sport-
vclden-exploitatie heeft een totale
verliespost van ƒ 30.000,—. Hij
wilde dat de leden der verenigingen,
desnoods met opoffering van een
deel van hun vrije tijd, ook een
steentje bijdroegen. Door instelling
van een speciale „Terreincommis-
sie". Hij verwierp de gedachte van
de heer Lindeman niet geheel en al.

VOORZITTER deed de toezeg-
ging over dit aspect van de kwestie
wel eens te willen praten met de
verenigingen. Het zwakke punt
blijft echter de continuïteit hoe
lang zullen de leden der vereni-
gingen hun medewerking blijven
geven ?

De heer LINDEMAN handhaafde
zijn voorstel, met dit verschil dat
hij de post van ƒ 17,500,— met
ƒ 4000,— zou willen verlaagd zien.

Dit voorstel werd aanvaard met
9-4. (Tegen: mevrouw Mol-v. Bellen
en de heren Tates, Hose en Petro-
vitch).

Wat doet „'t Helm"?
Bij de post ƒ 1500,— subsidie aan

de culturele kring „'t Helm", infor-
meerde de heer KONING naar de
activiteiten van de Stichting. Hij
had nog geen winter-programma
gezien.

Wethouder KERKMAN deelde
mede dat vier kunst-manifestaties
in het seizoen 1958-'59 worden ge-
geven. Een en ander is echter af-
hankelijk van het te verkrijgen sub-
sidie.

De gehele begroting werd' hierna
goedgekeurd. Men was er nauwc-
lijks een uur aan bezig geweest!

Zwaarmoedige gedachten, tobberijen
en angstgevoel worden verdreven door
MUNHARDT'S ZENUWTABLETTEN
Versterken het zelfvertrouwen en
«temmen U weer moedig en rustig.

Na de begroting

Legale hondenbeperking
Winkelpuien zijn geen bomen

Na'de behandeling van de begro-
ting kwam nog een' punt aan de
orde, waarbij, de honden van Zand-
voort. in het geding werden ge-
bracht!

Voorgesteld werd de hondenbe-
lasting te verhogen, zodat met in-
gang van l januari 1959 de volgen-
de tarieven gelden: gewone honden
ƒ 15,— per jaar (ƒ 10,—), waak-
honden ƒ7,50 per jaar (ƒ 5,—). (De
wijziging van de bestaande veror-
dening werd aangenomen).

Mevrouw STEMLER-TJADEN
vroeg of met „waakhonden" ket-
tinghonden bedoeld werden. Als dit
zo was, dan wilde zij geen verschil
maken tussen de belasting voor ge-
wone- en z.g. erfhonden. Zij beoog-
de hiermede zoveel mogelijk tegen
gaan van het euvel „kettinghon-
den".

De heer KONING zei dat hem
deze -verordening niet juist voor-
kwarri, omdat zij gericht is op de
loslopende honden! En dit mag nu
juist niet in Zandvoort! Hij was
tegen de verhoging van de honden-
belasting.

De heer GOSEN zei- dat hij een
hond had gesproken. Hij (de heer
Gosen) wilde wel eens weten hoe-
veel werkelijke waakhonden er in
Zandvoort zijn.

handen
ruw of schraal

-GELÊItEEÜ!

Najaarsmarkt dierentehuis
Donderdagmorgen j.l. is de drie-
daagse „najaarsmarkt", die het be-
stuur van de Stichting Dierentehuis
Kennemerland heeft georganiseerd,
officieel geopend in tegenwoordig-
heid van tal van genodigden, w.o.
de burgemeesters van Zandvoort en
Bennebroek.

De voorzitter van de Stichting,
de heer A. Quakernaat te Heem-
stede, hield een korte openings-
speech, waarin hij het belang van
de dierenbescherming uiteenzette.
Hij releveerde een bijzonder triest
voorval van recente datum: het om-
komen van 230 aapjes tijdens een
zeereis. De mens heeft een mateloze
schuld op zich geladen ten opzichte
van het dier. Daarom is de stichting
van een groot dierentehuis, zoals de
organisatoren voor ogen hebben,
een middel om veel dierenleed op te
heffen.

In ons blad van dinsdag j.l. is
reeds uitvoerig over de inrichting
van deze bijzondere markt geschre-
ven. De kunst- en curiositeitenstand
viel,,wel het meeste op'. Er waren
belangrijke schenkingen gedaan,

•o.a. tekeningen, antieke porceleinen

beelden, Balinees houtsnijwerk enz.
Door de opstelling van de

kraampjes, die er met hun gekleur-
de zeilen fris en fleurig bijstonden,
werd inderdaad de suggestie van
een markt gegeven. Vooral ook, om-
dat er een stand van tweede hands-
goederen aanwezig is.

Er is uiteraard van alles, wat een
dergelijke markt aantrekkelijk
moet maken, ook het bekende rad
van avontuur ontbreekt niet. 's
Avonds is er een caricatuiïst, die
ter plaatse een rake krabbel van
uw conterfeitsel maakt.

Vermelding verdient nog de mede-
deling, die de heer Quakernaat deed
met het oog op de kas voorziening:
een dame uit Haarlem, die onbekend
wenst te blijven, heeft een legaat
van ƒ 10.000,— op de Stichting vast-
gezet!

De markt duurt tot en met zater-
dagavond.

Babydérm-wiègje gevuld ,me1
artikelen voorBaby's huldje'f'3.95

De heer BREURE vond het--ver-
heugend dat de verordening soepel
gesteld ,is ten opzichte van on- en
minvermogenden. In dergelijke ge-
vallen is de mogelijkheid aanwezig
om afschrijving van de verschul-
digde belasting te verkrijgen.

VOORZITTER zei dat waakhon-
den geen kettinghonden behoeven te
zijn. Zij mogen echter niet op de
openbare weg lopen.

Dierenliefhebbers zullen er toch
geen bezwaar tegen maken iets
voor hun trouwe viervoeter te offe-
ren? Spreker vond de bedragen nu
niet zo verschrikkelijk hoog.

De heer v. d. WERFP merkte op
dat de honden vaak een overlast
zijn voor vele winkeliers. Bij voor-
keur zoeken zij winkelpuien op

De verordening zelf werkt echter
misschien wel enigszins beperkend
op het aantal honden, meende hij.

De wijziging van de verordening
werd hierna zonder hoofdelijke
stemming aangenomen. De heren
Koning en Petrovitch verzochten
aantekening van hun tegen-stem.

H. W.

Mui de Beanié

Tramstraat 11,' tel. 2723

Sint Nicolaasrit
De motorclub „Zandvoort" organi-
seert op zondag 7 december een
Sint Nicolaasrit over een afstand
van ongeveer 50 km. De start van
ds rit vindt plaats bij „De vijver-
hut".

Burgerlijke stand
21 november—27 november 1958

Geboren: Wilhelmina Johanna,
dochter van J. Koning en C. van
Duijn; Prancisca Eveline, dochter
van W. A. Burtner en A. T. Jap.

Ondertrouwd: Albert Koper en
Johanna Gerarda Burrekers; Dick
Lijnzaad en Anna Elisabeth Reuijl.

Getrouwd: Willem Paap en Wil-
helmina Catharina Antonia Mendes;
Johannes Maria Heemskerk en Cor-
nelia Theresia Maria Warmerdam.

Overleden: Leonard Hendrik
Schut, oud 94 jaar.

Geboren buiten de gemeente:
Karin Jacquëline Noortman en In-
grid Shaw.

. .Overleden,.! buiten i de , gemeente:
'Bartle Heinsius. • • ' • ' ' • • • ' •

TE HUUR of evt. TE KOOP GE-
VRAAGD:

winkelpand
met woning

in prima winkelstraat in Zandvoort.
Het winkelpand dient een front-
breedte te hebben van 5 a 6 meter,
terwijl de diepte van het pand 12
a 14 meter moet zijn. Br. nr. 9202
bur. Z. Crt., Achterweg 1.

Oudste mannelijke inwoner
overleden

In het rusthuis van de Hervormde
Diaconie is woensdag overleden de
heer H. L. Schut. Hij werd 94 jaar
en was de oudste mannelijke in-
woner van Zandvoort.

KJ.C. „Zandvoort"
Noortman-toernooi

Vrijdag 21 november speelde KJC
Noord b uit Zandvoort tegen KJC
Sierkan, Haarlem. De wedstrijd
werd gewonnen 'door de club uit
Haarlem.

Zaterdag 22 november speelden
KJC Hollandia, Zandvoort, Noord c,
Zandvoort, Ruitenvrouw, Haarlem
en KJC Zandvoort b. Winnaar van
deze ontmoeting werd Ruitenvrouw.

Woensdag j.l. speelde KJC Zand-
voort de vierde ronde voor het club-
kampioenschap. De uitslag hiervan
luidt: 1. A. Pool 17789; 2. Meier
17679; 3. Nijs 17139; 4. Zwemmer
17126. .

Zandvoortse Korfbalclub
Het eerste twaalftal gaat op bezoek
bij Animo Ready 2. Het tweede
speelt tegen Oosthoek 3.

Zaterdagmiddag speel, het adspi-
rantentwaalftal a op eigen terrein
tegen Onder. Ons a.

Openbare bibliotheek
Nieuwe aanwinsten

Dr. A. C. Bouquet - Het dagelijks
leven ten tijde van Jezus.

Helen Martini - Mijn wilde baby's.
Drs. W. Croonen - Het slechthoren-

de kind.
Anita Colby - Aantrekkelijk zijn en

blijven.
E. J. van der Linden-Nijdam - Bloe-

men, planten en kruiden.
Alexander S. Poesjkin - Jewgeny

Onegin.
Hans Alma - De ongepoetste laars.
Irmgard Gröttrup - In de schaduw

van de spoetnik.
Prof. dr. J. A. G. Pagginger Auer -'

Amerika zoals het leeft, werkt en
denkt.

Jacques Soustelle,,- Zo leefden de
AzteÈen. ' - -

FAMILIEBERICHTEN

Heden nam de Here tot Zich,
onze lieve vader, behuwd-,
groot- en overgrootvader

de heer
Leonard Hendrik Schut

in de ouderdom van 94 jaar.
Zandvoort:

H. Schut
L. E. G. Schut-Schaap
C. W. Spoelder-Schut'
A. M. Kalff-Schut
A. Kalff
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Zandvoort, 26 november 1958
Van Speijkstraat 25
De teraardebestelling zal plaats
vinden zaterdag 29 nov. a.s.,
des voormiddags 11.15 uur op
algemene begraafplaats te
Zandvoort. Vertrek van het
Diaconiehuis, Nieuwstraat 10,
om 11 uur.

Enige en algemene'
kennisgeving

Liever geen bezoek

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT
Kosteloze inenting tegen pokken

Op woensdag, 3 december a.s. des
namiddags 3 uur 15 minuten (pre-
cies) zal in het consultatiebureau,
Poststraat 7 alhier, gelegenheid zijn
tot kosteloze inenting en herinen-
ting tegen pokken.
Bij twijfel omtrent de gezondheids-
toestand van de in te enten persoon,
raadplege men vooraf de huisarts.
Voor een juiste vermelding van de
geboortedata in de vaccinebewijzen
gelieve men het trouwboekje van
de ouders of een geboortebewijs van
het kind mede te brengen.
Zandvoort, 26 november 1958

Burgemeester en wethouders
van Zandvoort,
De burgemeester, v. Fenema.
De scretaris, W. Bosman,

Zeepost , .
Australië: s.s. Waterman, 6 decem-

ber;
Brazilië: s.s. Highland Monarch, l

december;
Canada: s.s. Maasdam, 4 december;

s.s. Nieuw Amsterdam, 6 decem-
ber;

Indonesië: s.s. Ulysses, l december;
m.s. Bawean, .4 december;

Ned. Antillen: m.s. Adonis, 2 de-
cember;

Nieuw Zeeland: s.s Southern Cross,
4 december;

Suriname: m.s. Willemstad, 3 de-
cember;

Verrassende geschenken
en tientallen variaties
MAILLOTS voor dames en meisjes vanaf 6,95
Modieuse DAMES PYAMA'S met 3/4 broek 10,50
Strech nylon met wol DAMES HANDSCHOENEN ... 4,50, 3,95
Streeh nylon met wol MEISJES HANDSCHOENEN 3.95
Strech nylon met wol HEREN HANDSCHOENEN 5,95
DAMES NAPPA HANDSCHOENEN, Wollen voering in

diverse kleuren 10,75

Genopte flanellen damespeignoir (spec. aanb.) f 19,75
HEREN NAPPA HANDSCHOENEN, wollen. voering 12.75
Wollen JONGENS HANDSCHOENEN 3.2».
Angora wol met strech nylon DAMES HANDSCHOENEN 5,50
„JAGO" SHAWLS voor dames en heren in een overweldigende

keuze vanaf ." 0,95

Swan en Obelisk dames en heren zakdoeken
verpakt in doosjes van drie stuks in geheel nieuwe dessins

LANGE DAMES- en KINDERPANTALONS in alle mogelijke
kwaliteiten en prijzen, vanaf 7,75

HEREN KAMERJASSEN 39,75
HEREN NO-IRON OVERHEMDEN, een prachtige kwaliteit

poplin 9,95
Modieuse HEREN FANTASIE OVERHEMDEN NO-IRON 14,50

Een prachtige sortering jongens overhemden
Wollen Aa-Be ruiten, flanel en poplin

Herendassen in de nieuwste dessins .
Ook de Terrylene kwaliteiten, in een wip schoon en geheel

kreukvrij 6,95, 4.95
HEREN TWEKA VESTEN, PULLOVERS V 22.50
DAMES PULLOVERS met V-hals 14.95

Dameskousen van de beroemdste fabrieken
„Arwa" en „Danion" enz. vanaf 2,25

Komt u eens een kijkje nemen?
Wij tonen U alles zonder enige verplichting.
Als u weet, wat u geven loïlt, kunt u bij ons het beste te-
recht. Weet U niet wat U geven wilt, dan krijgt U bij ons
door onze enorme sortering nieuwe ideeën!

MODEMAGAZIJN

„DE WAAG"
HALTESTRAAT 40 - TELEF. 2087

De betere kwaliteiten!
PRAKTISCHE EN MODIEUSE GESCHENKEN

Steeds een stap voor, en natuurlijk de Sint Nicolaas/segels! . .

Vanaf zaterdag,-tot en met 4 dec. tot 10 uur-geopend



O
NIEUWE VOLKSWAGENS
'58 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.
Pieters, Haarl.str. 2, tel.3652
HET SPREEKUUR TE

ZANDVOORT
van dierenarts JAN HECK
is, tot nadere aankondi-
ging

OPGEHEVEN
Tel. boodsch. 02500-13174.
WONINGRUIL

Heemstede-Zandvoort
Aangeb. te Heemstede ri-
ant huis nabij 't stat., 7
k., badk., c.v., gar., grote
tuin op 't zuiden. Huurpr.
ƒ 115 p.m. Gevr. te Zandv.
vrije won. Tel. 02507-2524.
KLEIN HUIS te koop ge-
gevr. dat binnenkort leeg
komt. Br. B. Bakker, Nic.
Beetslaan 52.
Te koop l WINTER- en
REGENMANTEL, maat
42. Fazantenstraat 12, tus-
sen 7-9 uur.
Te koop: BONT JAS JE,
mt.'42. Br. nr. 9201 Z.Crt.
Te koop: groot POPPEN-
HUIS compl. m. verlicht.
ƒ 3O; DKW 98 cc, uit. pr.
ƒ 55,-. .v. Ostadestraat lOa.
W E R K S T E R gevraagd
2 dg. per week. Patrijzen-
straat 5, telef. 3681.
Z.g.a.n. T.V. ANTENNE
ter overname. Moens, Lin-
naeusstraat l-EC.

DRIEWIELIG KINDER-
FIETSJE ter overn. ge-
vraagd. Westerparkstraat
29, telefoon 2981.
Te koop: ROLSCHAAT-
SEN m. hoge witte schoe-
nen m. 37 en heren WIN-
TERJAS. Zandv.laan 8.
Te koop weinig ber., goed
jr oude BERINI BROM-
FIETS. l BONTJAS, mt
40, zwart Seal. Gr. KO-
LENKIT voor C.V. Telef.
2303, Zuidboulevard 83a.
Te koop: DRESSOIR, elec.
NAAIMACHINE; LOSSE
BERINIMOTOR z.g.a.n.;
STOELEN. J. de Jong,
Helmersstraat 21.
Ter overn.: PROJECTOR
voor dia's, merk Busch,
ƒ 29. Bouberg, Kostverl.-
straat 121, tel. 3490 na 7 u.
Aangeb. POPPENWAGEN
ƒ 17,50; FIETSSTOELTJE
ƒ 5. Bannink, Koninginne-
weg 28.
SINT en PIET OP BE-
ZOEK ƒ 5,-. Telefoon 2860
TE HUUR: SINT NICO-
LAAS en ZWARTE PIET-
COSTUUM, compl. ƒ 3,-
p.u. Van Lennepweg 40-111
Op ons mantelatelier kun-
nog geplaatst worden en-
kele geroutineerde
MACHINESTIKSTERS
HANDWERKSTERS.
Aanm. Holland Confectie,
Zijlweg 123, Haarlem, te-
•lefoon 02500-18584.
VERLOREN of laten Ug-
gen in „Caramella" een
BRIL (dubb. focus). Teg.
bel. ter. te bez. bij Weber
Duinweg 25.

Speciale aanbieding!
100% wollen deken 150 x 200 f 32,75

moderne pastelkleuren
Bij aankoop vanaf f 10,— een leuk
poppendekentje cadeau.

W. H. ZCEMPER
Haltestraat 21, telefoon 2119-2344
Deelnemer Sint Nicolaas-actie

Te koop gevraagd in Zandvoort
aan de BOULEVARD

voor 3 pers. Aanbiedingen tel. 020-126168.

Leuk en degelijk speelgoed
bij

KERKSTRAAT 6a, TELEFOON 3421v

ELEKTRISCHE TREINEN
CONSTRUKTIEDOZEN
DINKY TOYS, MATCH BOX, AUTO'S
POPPEN, WINKELTJES en nog veel meer.
GEZELSCHAPSSPELEN

en Sint Nicalaaszegels!

Extra
LAMSVLEES
REKLAME

Slagerij
Burger
Haltestraat 3
500 gr lamscarbonade ..
500 gr lamsrollade .....

500 gr lamsbout .....
500 gr mag. lamslappen
750 gr fijne riblappen ..
750 gr pracht lappen ..

NATIONAAL en INTERNATIONAAL BEKROOND

1,50
1,68
2,38
2,20
3,28
2,68

Voor de boterham
100 gr Pate de foie gras
100 gr ham, samen Ï9 c
100 gr cervelaatworst
100 gr fijne pork, _

samen 65 CHeerlijk kalfsvlees
500 gr kalfslappen 2,48
500 gr kalfsfricando 2,75"

Woensdag en donderdag
500 gr. gehakt h.o.... J, IO

100 gram pork
100 gr kinnebak ham 49 C
Koopt uw vlees in een klassezaak
dus bij

Gebr. Bui*gei*9s slagerijen
HALTESTRAAT 3

AMSTERDAM — HAARLEM - ZANDVOORT

Maandag en dinsdag
250 gr biefstuk 1,48
boter mals
Grote Gelderse rookworst van
een half pond 99 c
250 gr biefstuk tartaar 1,10

Voor de komende FEESTDAGEN!
In ieder gezin
Philips Radio
of Televisie

PHILIPS RADIO vanaf ƒ 93,-.
Kleine toestellen met aansluiting
voor uw platenspeler. Moderne toe
stellen. Mooie Salonkasten! "

PHILIPS TELEVISIE groot beeld 43 cm, vanaf ƒ 795,—. PHILIPS
platenspeler en wisselaar voor uw platen, met een mooi album en een
langspeelplaat voor u.

Uw oude radio heeft inr uilwaar de!
Verkoop van diverse merken koelkasten, wasmachines, droogmachi-
nes, stofzuigers. Nieuwe Philips kerstboomverlichting vanaf ƒ 7,95.
Philips koffiemolen.

Erkend gedipl. Philips aervice-
dealer voor radio en televisie.

RADIO TELEVISIE SPECIALIST

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Slagerij Gaoes
750 gr mooie'lappen 2,55
500 gr rosbief 2,50
250 gr tartaar 1,10

Maandag en dinsdag
250 gr biefstuk 1,45

500 gr. Varkenslappen 2,60
500 gr. Varkenskluifjes 0,60
Mager lamvlees
per 500 gram vanaf 1,80

SOEPPAKKET
150 gr gehakt
100- gr poulet, samen 0,89
150 gr gebr. rosbief 0,90
250 gr leverworst .• 0,65
600 gr gekookte worst' 1,30
250 gr Saks. leverworst 0,69
100 gr ham, 100 gr gek. worst 0,85
100 gr grove worst
100 gr saks. leverworst 0,85
KERKSTRAAT 14 - TELEF. 2102,

Wegens fenorm succes:
VARKENSVLEES:

Schouderkarbonade ... 500 gr. 1,88
Ribkarbonade 500 gr. 2,08
Haaskarbonade 500 gr. 2,18

RUNDVLEES:
Riblappen 500 gr. 2,08
Magere lappen 500 gr. 2,40
Rosbief, lende, entre cote

500 gr. 2,60
Biefstuk 100 gr. 0,65
l pond. gehakt, l pakje margarine

1,80
Winkellappen en stukjes vlees

500 gr. 1,88

,La Viande'
KL. KROCHT l, TELEFOON 2432

Abonneert U
op de
Zandvoortse
Courant

Een stofzuiger om trots op
te zijn:

stofzuiger
Nieuw model, prima zuig-
kracht ƒ 145 of ƒ 2 p.w.

Televisie Radio Specialist

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

WONINGBOUWVERENIGING
Eendracht Maakt Macht
Voor leden komt beschikbaar de
woning

Potgieterstraat 27
Huurprijs ƒ 10,60 p.w., alle kosten
inbegrepen. Schriftelijke opgaven
aan de secr. D. van Dijk, Dr. C. A.
Gerkestraat 22 voor dinsdag a.s.

Amsterdamse
Groentecentrale

TOLWEG 16 - TELEF. 3195

GROENTEN v

Lof per pond 39
Spruitjes extra, per pond 29
Bloemkool extra, per stuk 85
Worteltjes 2 pond 25
Frel 2 pond 30
Andijvie 2 pond 35
Gekookte bietjes' 2 pond 25
Verse gesneden
soepgroenten p.ons 0,15
Kroppen sla per stuk 15
Groene kool 3 pond 25
Wortelen 3 pond • 25
Uien 3 pond 25
Rode kool 3 pond 25

,' Koolraap 3 pond 25

AARDAPPELEN

10 kg Zeeuwse bintjes ... 380
10 kg Zeeuwse

eigenheimers 180

FRUIT
Handappelen
Golden Delucious
3 pond f 1,10
Pers sinaasappelen, zoet

8 voor 100
Handsinaasappelen 5 voor 98
Goudreinetten 3 pond 35
Jonathans 3 pond 35
Jonathans 3 pond 65
Cox d'Orange 3 pond 58
Cox d'Orange 3 pond 98
Cox d'Orange 3 pond 1,39
Handperen 3 pond 65
Handperen 2 pond 38

Druiven, honingzoet
Frankenthalers,
verschrikkelijk lekker p.p. 85

Te koop aangeb. OLIE-
KACHEL met Clarus
brander. Dr. Gerkestr. 147

Rijks gedipl.

schoonheidsspecialiste
(manicure)
Behandeling volgens afspr.
Indien gewenst ook aan
huis. Telefoon 3658.

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.

* Gesloten bestelauto's
Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

ENGELSE LES
voor elk gewenst doel;
emigr., bijwerk, van scho-
lieren enz. Mevr. B. Pot-
ter, Brederodestraat 32-1.

.Onze
SPECIALE RECLAME
voor a.s. zaterdag:
Onze bekende
Speculaasbrokken
van 60 et voor

55 et 250 gram
'n fijne Banketstaaf

van 1,25 voor 0,95
Fondant borstplaat

49 et 250 gram.
Grote sortering

Chocalade letters
Droste, Union'"

ALLES VOOR-DE SINT!
Voor prima kwaliteit:
Brood- en banketbakkerij

Fa A. v, d,
Schoolplein 4 -"Tel. 2467

WIST U
dat 20% korting op alle
stoomgoederen perxna-

nent wordt gegeven,
indien U deze brengt
en haalt in ons filiaal.
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEYSEH
Telefoon 2653 '

Evenals vorig jaar tijdens
de Sint Nicolaas-week
bij aankoop van f 1,50

'n Sint Nicoiaes-
verrassing

Drogisterij
BLAAUBOER

Haltestraat 46 - Tel. 2392

Schildersbedrijf annex
verfspuiterij „MAXIMA"

v/h Wiersma
Kon. Astridboulevard 41

Noordwijk aan Zee
Tel. 01719-3006

vraagt foinnen-
en buitenwerk

Redelijke prijzen, degelijk
werk, vertrouwd volwas-
sen personeel.

RENAULT
DAUPHINE
nu f 5745,-

(incl. verwarming)

Met 1/2 Jaar garantie op onderdelen
en arbeidsloon

Voor proefrit belt u

Garage Flinterman
TELEFOON 26076 BENTVELD
Inruil - Financiering

Subdealer voor Bentveld-Aerdenhout-Zandvoort

a spasxïnél ons méé ]
üeirijjl een aaidije

doel
ei XLO^ eeas

samen]
lis zo

gemakkelijk sp

GEVESTIGD IN ELK P O S T K A N T O O R

St,Nicoiaas geschenken
Echte haren haarborstels
Nylon haarborstels
Poederdozen - exclusief
Toilettassen

(ook voor heren)
Uitgebreide collectie:
Luxe zepen
Eau de Colognes
After-shave-artikelen,
enz. enz.
en Sint Nicolaassegels

Drogisterij

P. T.Bouwman . J , . . noranjestraat 7 - Tei. 2327 Abonneert U op de Zandvoortse Courant

Ook voor een Sint Nicolaascadeau

De speciaalzaak in herenkleding en herenmode
E. DE BOER - KERKSTRAAT 30

Elke fijnproever LEFFERTS wijnen en gedistilleerd 2 ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS WASMACHINES

STOFZUIGERS
CENTRIFUGES ). KEUR

Electro-radio-techniech bureau
BURGEM.
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Grote keuze PHILIPS draagbare radio's - In onze showroom tonen wij U het allernieuwste - Betaling desgewenst in overleg

U woont in Zandvoort

U koopt in Zandvoort'
Z.H.V.

BEREIK
ZANDVOORTS
PUBLIEK
met advertenties
ta de

ZANDVOORTSE
COURANT
Achterweg l, Telef. 2135

Modehuis
S. PILLER
KERKSTRAAT 4 TELEF. 3397

Sint Nicolaas is nu in het land
En is bij ons de beste klant
SPOTKOOPJËS! SPOTKOOPJES! SPOTKOOPJES:

Een restant zuiver wollen
PULLOVERS EN VESTEN
Restanten van dit seizoen, in diverse Irleuren en maten

vanaf f 9,75
HAAST U! HAAST U!

Prijzen als nooit tevoren
TWEEDROKKEN, ctiv. kleuren vanaf 6,95
GABARDINE ROKKEN tot maat 52, vanaf 11.95
RESTANT GABARDINE ROKKEN voor 4.50 /

RESTANT BLOUSES voor slechts 2.95

WOLLEN GABARDINE PANTALONS, div. kleuren 14.95
WOLLEN KAMGAREN ROKKEN, alleen bmin 6,50
RESTANT JERSEY PAKKEN, Haute Couture 49,50

EN NOG VEEL MEER KOOPJES!

Maar toch krijgt u bij aankoop van f 30 een

zuiver wollen stola cadeau
PROFITEERT! PROFITEERT! PROFITEERT!

MODEHUIS S. PILLER
KERKSTRAAT 4 - TELEF. 3397

De Hersteld Apostolische Gemeente
IN DE EENHEID DER APOSTELEN

Nodigt belangstellenden uit tot het bijwonen van een

EVANGELISATIE-DIENST
welke zal worden gehouden op donderdagavond 4 december om
20.15 uur in het gebouw gelegen aan de Lijsterstraat 3 te Zand-
voort (Kleuterschool).
Gesproken zal o.a. worden over de zéér spoedige Wederkomst van
Onze Heer Jezus om de zijnen tot zich te nemen. Medewerking
van het zangkoor.

Annex CABARET EXTASE
Zandvoort

Bet gehele jaar geopend

Programma maand november
Gedurende de week-ends het

Oor Halle-sextet
met zang van

LUUT BUIJSMAN
Afgewisseld door een

cabaretprogramma
met internationale artisteti

*
ZONDAGS MATINEE

met volledig avondprogramma

ADVERTEERT
in de

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gemeente Secretarie
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhulspleln.
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvë,

Grote Krocht 17.
3283 Autoi'üschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage FUnteroan

Zandvoortsela-an 365
Renault service-dealer

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
•bachs Drukkerij, Achterweg 1.

3043, 3044 Politie
3346 Hoboplcx, Stationsplein 13-15,

Hout-board, triplex

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gorkestraat 48 rood
Garage Rinko, telefoon 2424

Ned, Ver, voor Sexuele Hervorming
Afd. Haarlem. Seer. Voorduinatraat 47rood

Hierbij delen wij onze leden mede, dat ons
MIDDELENDEPOT

G. Huygensstraat 26, Zandvoort
op vrijdag 5 december is gesloten

Het bestuur.

Met het risico, U te vervelen,
Ben ik toch niet in staat te verhelen
Dat een brillen-etui
met 'n bril erin, die
Van LOOMAN komt, waard is te stelen!

Brillenspecialist' LOOXKUUL
Haltestraat 5 - Telefoon 2174

Erkend
fondsleverancier

Uw Sint Nicolaasavond is reeds voor 99% ge-
slaagd wet onae heerlijke

roomboterletters en
speculaaspoppen

B.OOMBOTERLETTERS, 500 gram ....' 4,25
ROOMBOTERLETTERS, 250 gram 2,15
POPPEN 0,30; 0,45; 0,85; 1,35

Doe nu reeds uw bestelling, maar dan bij

Fa. H. VAN STAVEREN
ZEESTRAAT 48 - TELEFOON 2684

Ook dit jaar* is Henk SchuiEenburg
weer hofleverancier» van Sïnt-Nicolaas

VOOBPE

Een prachtig cadeau:
voor f 9,75

Geen man
die er
bulten kan!

PS SPEC/AAIZAAK....-
vanaf ƒ 9,75

Philishave
Holland Electro ƒ 145.-— / 39.75, f 52,50
Excelsior ƒ 145,— Remlngton >
Straallcachols / 59,75, f 98,50

ƒ 12,85, ƒ 18,50 Braun ƒ34,76

Bioo ................. ƒ 199,-
AEG ................ ƒ 265,-
Kohier

MHW'NMQOJtMTOPED

f 24,75

ƒ 225.- vanaf ƒ 93,-

Grote sortering
TOESTEL SCHAATSEN

ƒ3,75, ƒ6,50, ƒ7,75, ƒ17,40

Met 'n sportief rijwiel

'n charmant geheel

Centrifuges ƒ 198,-

Grote sortering
DTNAMO'S, KAPPEN,
HANDSCHOENEN
en RIJWIELONDERDELEN

DRIEWIELERS 18,25

Pracht collectie
wandverlichting, bwreaulampen,
scha.arlampen ene.
Zaklantaarns

HENK SCHUILENBURG
GROTE KROCHT 5-7, TELEFOON 2974:

ƒ 775,-; ƒ 995,-

De goedkope Amsterdammer



Erkende

AUTORIJSCHOOL
„ZANDVOORT"
THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

Autorijlea

Verhuur van
Opeis Rekord
zonder chauffeur

ABONNEERT U
op de

ZANDVOORT8B

DAMES- EN HERENKLEERMAKER
DIAGONIEHUISSTRAAT 24

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

Vanaf VRIJDAG 28 NOVEMBER t/m
ZONDAG 30 NOVEMBER, 8 uur

Hef hart
van St. Paulï

(Das Herz von St. Pauli)
Hans Albers, Carla Hagen, Hans Richter,
Camilla Spira, Werner Peters.

Een film die ons voert door het rosse leven op
de Reeperbahn in Hamburg. Eastmancolor.
Spannend, geestig, gevoelig. Toegang 18 jaar.

MAANDAG l DECEMBER en
DINSDAG 2 DECEMBER, 8 uur

Dorp der zonde
(Peyton place)
Cinemascope Color de Luxe
Lana Turner, Bop Hope, Loyd Nolan en
Dian Varse.

Het verhaal over een dorp, waar het leven werd
verstikt door geroddel! Lana Turner in een ont-
roerende rol van een moeder, die haar dochter
niet wil begrijpen.
Verhoogde prijzen: Parket ƒ 1,10; Parterre
ƒ 1,75; Stalles-balcon ƒ 2,- en loge ƒ 2,50.
Duur der voorstelling 3'uur. Toegang 18 jaar.

ZONDAGMIDDAG 30 NOVEMBER, 2.30 uur
Stan Laurel en Oliver Bardy in

Grof geschut
11/2 uur onbedaarlijk lachen. Alle leeftijden.

Woensdag 3 en donderdag 4 december
gereserveerd voor de school-St.-Nicolaas-
feesten.

Hofleverancier van Sint Nicolaas is

HET WONDER VAN ZANDVQORT
De grootste sortering in
SPEELGOEDEREN, zowel in de goedkope prijsklasse
als in' de bekende merken;

SOLA ARTIKELEN, TOMADO ARTIKELEN,
BRABANTIA STRIJKTAPELS
BOLDOOT ZEEP en EAU DE COLOGNE
KEUKEN UITZETTEN
TAFEL-, THEE- en ONTBIJTSERVIEZEN

Wij hebben te veel om op te noemen,
SWALUESTRAAT 9 - TELEFOON 2418

De gehele week tot 10 u. geopend. Zie onze 4 etalages

*"4 et geschenk
MODERNE
PANTOFFELS

Brossois
Grote Krocht

Voor Sint Nicolaas-inkopen
kunt U bij ons terecht!

De allernieuwste Japanse Yashica 8 mm filmcamera. Uitwisselbaar
optiek voor de ongelofelijke prijs van ƒ 199,—.
Japanse Samoca kleinbeeld camera ƒ 79,— en ƒ 130,—, bijpassende bc-

lichtingsmeter slechts ƒ 20,—.
Varder alle bekende merken camera's voorradig, zoals Zeis-Ikon,

Adox, Agfa, Rolleicord enz.
Een grote collectie zeer voordelige albums, vanaf ƒ 1,50.
Leuke etuitjes, filters, lenskwastjes en de nieuwste plakstiften, lijstjes.
Statieven van ƒ 15,50 Reporter weekend tassen vanaf ƒ 9,90.
Landkaartscherm 130 x 130 ƒ 45. Statief buisscherm 130 x 130 ƒ 107
Wij maken ook portretten, pasfoto's en reproducties.
Uw speciaalzaak

Foto-Kino HAMBURG ?r2£oocht19

FaJ.vanDuivenboden
Haltestraat 45

Ruime sortering in:

St, Nicolaas
surprises

Damespyama's en
• -nachthemden, onderjurken.
Nylonkousen
Herensokken
Dames-, tieren- en
kinderondergoederen
plus Sint Nicolaaszegels!

iet fijne komt van de

Banketbakker
I. E. STEENKEN
Grote Krocht 20b. telefoon 2695.
Bestelt U vroegtijdig a.u.b. ?

DE VOLKSKREDIETBANK: VAN HAARLEM EN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

holpt U
ALS OVERHEIDSINSTELLING

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.

KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die TS niet
inééns kunt betalen;

FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-
keliers) aan het Kennemer Financierings-Instituut;

VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVTES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

Voor al uw-
ONDERHOUDSWERK
VERBOUWINGEN en
NIEUWBOUW, naar:

Bowwfc. Aannemingsbedrijf

"„ARJO
p.a. P. Bakkenhoven, Piet
Leffertsstraat 19, Zandvoort.

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
vooz UITVAARTVERZORGING n a
Ziflweg 63, Haarlem, tel. 15141
Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver-
zorging van begrafenissen, cre-
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

HOLIDAY «
Auto's zonder chauffeur
Uitsl. model 1957 en 1958 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapitan,
Fords Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10454

HUIS-, DECORATIE- en
BECLAMESCHILDERSBEDBIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
Tel. 2562, Zandvoort Gevestigd 1879

Burg. Engelbertsstraat 54
GLAS-ASSURANTIE

Sint Nicolaas maakt bekend:
Chocolaterie Groen
is altijd ruim gesorteerd

Chocoladeletters vanaf ƒ 0,65
In alle formaten: Droste, Ver-
kade, Union, en Ringers.

Fondantplaatjes in luxe verpakking
van Baronie, Pare, Pel en Verkade

TAAIPOPPEN vanaf ƒ 0,39
tot ƒ 15,- (6 kg)
Ruime sortering in
SCHOEN- en STROOIGOED!

Voor verenigingen en scholen gelden
weer onze speciale condities!

Deelnemer Sint Nicolaasactie.

Chocolaterie GROEN
Haltestraat 18, telefoon 3403

or die grote chocolade'
letters van Dé Gruyter l

reweg de lekkerste, maar ook verreweg de voor-
gste door 10% korting. Vlug erbij zijn. 't Wordt
hoogste tijd i

O et
5 et
>5ct
O et

E -70 et
F -65 et
G-70 et
H-70 et

l - 60 et
J-65 et
K-70 et
L-65 et

M-80 et
N-75 et
O-70 et
P -65 et

R-75 et
S-70 et
T-65 et
U-70 et

V-70ct
W-80 et
Z-70ct

Chocolade harten (2 stuks In doos) 70 et

ê



Tweede blad. van de Zandvoortse Courant Vrijdag 28 november 1958

„ Zandvoortmeeuwen"
Uitslagen 23 november:

West-Prisia-Zandv.m. 2-0
Zandv.m. 2-NFC 2 7-0
Zandv.m. 3-BSM 2 1-0
TZB 1-Zandv.m. 4 1-0
Zandv.m. 5-HFC 8 1-2
Zandv.m. 6-Schoten 6 ultg.
EHS 6-Zandv.m. 7 3-4
Zandv.m. jun. a-Hillegom a 2-3

Uitslagen saterdag 22 november:
Adspiranten:

Zandv.m. a-Bloemendaal a 1-0
Zandv.m. c-RCH e uitg.
Zandv.m. d-Vl. Vogels a 1-6
Zandv.m. e-THB a 4-2
Zandv.m. g-DCO b 3-1
Haarlem h-Zandv.m. h 1-1
Haarlem g-Zandv.m. f 1-3
Zandv.m. i-Kennemerland e 2-2

Programma zondag 30 november:
Holland-Zandv.m. 14.30 u.
Zandv.m. 2-Beverwijk 2 14.30 u.

14 Zandv.m. 3-HFC 4 9.45 u.
30 HFC 6-Zandv.m. 4 9.45 u.
55 Zandv.m. 6-EHS 5 9.45 u.
70 Zandv.m. 7-DSS 5 12 u.
86 RCH jun. d-Zandv.m. b 9.45 u.
92.Zandv.m. jun. c-HFC c 9.45 u.

Jubileumwedstrijden voor junioren
t.g.v. het 60 jarig bestaan van de
af d. Haarlem KNVB:
153 Alliance jun. a-Zandv.m. a 12 u.
Programma saterdag 29 november:

AGT-Zandv.m. 15 u.
105 Umuiden-5-Zandv.m. 2 14.30 u.
108 Zandv.m. 3-Energie 2 14.30 u.
136 Zv.m. adsp. f-Hillegom c 15 u.
147 Zv.m. adsp. i-Zv.m. h 14 u.
Jubileumwedstrijd adspiranten:
183 Geel Wit a-Zandv.m. a 15 u.

K.J.C. „De Kroon"
De uitslag van deze week is:
1. J. H. Keur 48146; 2. F. de Leeuw
47764; 3. G. A. Koper 46823; 4. C.
A. de Muinck 46774.

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIEKST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 9 uur:

Doktoren:
P. Vijlbrief
Hogeweg 43, telefoon 33551

Zondag 30 november
Dierenarts J. Jongkind, Kenau-
park 13, Haarlem, telefoon 14524.

Wflkzuster:
S. M. de Wilde
Zeestraat 67, telefoon 2720

Apotheek:
29 november—5 december:
Apotheek Wijnne, Haltestraat 8.
ledere avond vanaf 6.30 uur
alleen geopend voor recepten en
spoedgevallen.

P R E D I K B E U R T E N

Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 30 november

10.30 uur: ds. C. de Ru.
's Avonds geen dienst.

Jeugdkapel om 10.30 uur in het
Jeugdhuis.
Spr. de heer A. J. Weermeijer.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 30 november

10.30 uur: ds. A. Noorman. Ned.
Herv. pred. te Zaandam.

Het huis in de duinen:
19.30: ds. J. Heidinga, Ned. Herv.
pred. te Haarlem.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmawcg
Zondag 30 november

Geen opgave ontvangen.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Op «on- en feestdagen H.H. Missen

om 7.30-9.00 uur de Hoogmis en
11.00 uur de laatste H. Mis. In
Huis in de Duinen om 8.30 uur.
's Avonds Lof om 7.00 uur.

In de week H.H. Missen om 7.00
uur en 7.45; 's avonds Lof om
7.30 uur.

Ned. Chr. Gemeenschupsbond
Dinsdag 2 december

3 uur samenkomst in ,Pniël", Zui-
derstraat 3.
Spr. H. Veldkamp, evangelist te
's-Gravenhage.

Jehova's getuigen
Woensdagavond 8—9 uur bijbel-

studie Koninginneweg 44 en zon-
dagmiddag 2—3 uur Wachttoren-
studie Hogeweg 7 te Zand voort.

Humanistisch Verbond
Zondag 30 nov., 9.45 uur, 298 m:
radiotoespraak door dr J. P. van
Praag. Onderwerp: „Door de mazen
van het net".

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen zaterdag 22 november:

HBC adsp. d-TZB a 2-3
TZB adsp. b-HBC e 4-0

Uitslagen zondag 23 november:
TZB 1-Zandv.m. 4 1-0
TZB jun. a-HBC c 11-0
TZB jun. b-Concordia c 9-0

Programma zaterdag 29 november:
192 TZB adsp. a-v. Nispen a 15 u.

Programma 30 november:
30 VI. Vogels 2-TZB l 12 u.
38 TZB 2-EDO 8 14 u.
64 Onze Gezellen 5-TZB 3 12 u.

170 TZB jun. a-DIO a 12 u.

Dinsdag a.s. vindt de maandelijkse
klaverjaswedstrijd om fraaie prijzen
plaats.

Zandvoortse Damclub
Het tweede tiental heeft een mooi
resultaat behaald door de thuiswed-
strijd tegen Sportief 2 met 12-8 te
winnen.

De wedstrijd van het eerste tien-
tal tegen Santpoort die j.l. maandag
werd gespeeld, werd afgebroken met
een 8-6 voorsprong voor Santpoort.
Er is hier echter nog van alles mo-
gelijk ,winst, verlies of een gelijk
spel.

De volledige uitslag tegen Sportief
2 ziet er als volgt uit:

P. Versteege-F. Postma 1-1
J. Ovaa-H. v. Nieuwenhuizen 1-1
J. v.d. Werff-G. Huigen "2-0
F. van Beem-J. de Ruiter 0-2
A. Dekker-H. Veldman 1-1
G. ter Wolbeek-N. Michel 2-0
Th. ter Wolbeek-H. Holt 2-0
A. Schuiten-P. Westerwal 0-2
J. Koper-J. Jasperse 1-1
A. Haagen-N.N. 2-0

JRGT
Kleine Houtstraat 105
Tel. 14448, Haarlem.

Horloges,
pendules,
wekkertjes,
koekoekklokken,
Zaanse klokken,
Friese klokken
en tafelklokken

M. C. van BORKUM
Pedicure - Manicure
met jarenlange ervaring.
Dr. OerTeeatr. SI, tel. B81S

Wat voor feest of partij?
Alles verhuren wy!
Glaswerk, porcelein, bestek-
ken, tafels, stoelen, enz.
F. Waterdrinker, telef. 2164

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen. Tot
1.30 uur geopend. Zee-
straat 62, tel. 2263.

WINKELIERS,
Maakt reclame
doormiddel van
de

ZANDVOORTSE
COURANT

Maak steeds tijdig uw
advertentie gereed!

-k
Achterweg l
Telefoon Z1S5 .

moet hij zijn!
Maak geen avontuur van het kopen
van uw boterletter l
Zo moei hij zijn :
•an bulten bros en goudbrui r» door de roomboter
wan binnen .rijk gevuld mat blanke 100 't» zuivere

amandelspijl

zó is hij ook ....
als U hen* neemt van

vermaal & franken
135 verkopers en 19
winkels sullen Uw 6e-
stelling gaarne noterent

roomboter M (± $00 gram) ƒ 3,45
roomboter Beuling fdb 500 grJ ƒ 3,45
roomboter Staaf fe 250 &J f 1,75

KORT biedt U
talloze mogelijkheden!

BADHANDDOEKEN
met bijpassend washandje
in leuke verpakking 4,45 3,50

KEUKENDOEK
met 2 panlappen

per set 3,95 2,95

3 verschillende gekleurde
WASHANDJES,
zware kwaliteit
in grappige doos 1,85

Aparte SURPRISES
met ZAKDOEKJE

vanaf 75 et.

ZEER APART GARNITUUR!
4 DEKSERVETTEN
Verschillend van kleur
met 4 vingerdoekjes .... 7,95

Zeer grote collectie
ONTBIJTGARNITUREN
Moderne dessins en kleuren

10,95 - 8,45

NAADLOZE NYLONS
Mode kleuren 3,95 2,45

NYLONS m. naad, zeer fijn
Modieuze kleuren

3,50 - 3,95 - 2,95

KRISTAL NYLONS
Bijzonder mooi

4,95 - 3,95 - 2,95

NET NYLONS, laddervrij
Zeer sterk 4,95

CRêPE NYLONS
Een bijzonder mooi-
Sint Nicolaas geschenk

7,50 - 6,45 - 3,95

DAMES ZAKDOEKJES
Luxe doosjes m. 3, zakdoekjes

4,70 - 2,70 - 1,35

VIERKANTE SHAWLS'
2,45 - 1,95 - 95 et.

Dames Mode
WOLLEN DAMES VESTEN
Hooggesloten model en v-hals
Prachtige modekleuren

24,75 - 21,75 - 14,75

WOLLEN DAMES TRUITJES
Aparte linten
21,00 - 14,75

PULLOVERS met v-hals
Lange mouw. Grote mode

14,95

HANDSCHOENEN
Nappa dames gevoerde hand-
schoenen, modekleuren

10,75 - 8,95

PEIGNOIRS. Grote collectie
dusters in flanel en satijn-
feutre 18,95

Heren! Mode
WOLLEN HEREN VESTEN
Korte mouw .. 28,50 - 24,50

WOLLEN HEREN VESTEN
zonder mouw, fantasie dessins

17,50 - 15,75
WOLLEN PULLOVERS
v-hals en lange mouw.
Nieuwe modekleuren 27,95

WOLLEN SOKKEN
Lang en kort model

3,95 - 2.25

ANKLETS, effen en. fantasie
3,75 - 2,60

HEREN HANDSCHOENEN
Wollen Hr. Handschoenen
en Wanten 3,95

ENORME SORTERING
HEREN OVERHEMDEN
EN ZELFBINDERS

[Grote collectie
PLASTIC TAFELKLEDEN
PLAIDS EN DEKENS
SPREIEN

SLAAPKAMERKLEEDJES
WASECHTE EN HANDWEEF
TAFELKLEDEN

Haarlem
Heemstede
Umuiden J.TJi. KORT

Zandvoort
Gr. Krocht 30-34

Zandvoort

VISITEKAARTJES' ~~~~
vormen ook een aardig Sint Nicolaascadeautje
Bestel tijdig bij Gertenbachs Drukkerij, Achterweg
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Begroeting nieuwe inwoners

Welkom in Zandvoort
Dit is de titel van een smaakvol boekje, dat het gemeentebestuur van
Zandvoort heeft aangeboden aan de nieuwe inwoners van onze plaats.
Donderdag en vrijdag j.l. werden zij op charmante wijze ontvangen
en begroet ten raadhuize, waar burgemeester Van Fenema, wethou-
der Tates, de secretaris Bosman en het raadslid Diemer hen aan de
ingang van de zaal stonden op te wachten.

In dit boekje, op de omslag waar-
van een fraaie schets van Pieter
Giltay prijkt, is een opsomming ge-
geven van Zandvoortse verenigin-
gen, instellingen, onderwijsinrich-
tingen, kerkgenootschappen enz.,
een boekje dus, dat voor hen, die
nog niet zo lang geleden Zandvoort
als hun woonplaats kozen, van
groot nut zal kunnen zijn. Mr. van
Fenema voorzag het van een inlei-
ding. De typografische verzorging
is uitstekend. Het boekje bevat ook
een plattegrond van Zandvoort.

De opkomst tijdens beide avonden
was zeer groot, zodat mag worden
gezegd dat deze avonden zeker
worden gewaardeerd. Het gemeen-
tebestuur is dan ook van plan er
mee door te gaan.

Burgemeester H. M. van Fenema
richtte zich allereerst tot de aanwe-
zige dames en heren (Wij bezoch-
ten de tweede avond, de vrijdag dus)
Hij deed dit op zijn bekende vlotte
manier van spreken en liet zich nu
en dan eens gaan in gebadineer
over wensdromen!

Spr. hanteerde wederom de grote
kaart, die door Publieke Werken is
vervaardigd en die een beeld geeft
van Zandvoort 1958 en van de
toekomst, wanneer de wensdromen
zijn vervuld: een verbinding recht-
streeks door de duinen naar het IJ-
mondgebied, eenzelfde verbinding
naar zuidelijke richting, via Noord-
wijk naar het Deltagebied, verlen-
ging van het circuit, zodat'de cou-
reurs nóg harder kunnen rijden en
een_v„aiy-strip"_ .binnen,het circuit,
een" vllégveïdjé'" dus "v'oof• sport-, vé'f-
keers-, reklame-vliegtuigen en heli-
coptères. Intussen „lonkt" de ge-
meente steeds nog naar het duin-
gebied aan de zuidzijde van de
Zandvoortselaan Zij zou zo
graag zien dat de onverbiddelijke
Amsterdamse Waterleidingmij, daar
een strookje van wilde -afstaan!

Daarna kwam een ensemble van
jeugdige muzikantjes aan bod: Het
Hannie Schaftschool-sextet: 3 klari-
netten, l saxofoon, l piston en l
callhoorn. De meisjes en jongens
bliezen er — in het begin even wat
zenuwachtig van de belangstelling!
— naar hartelust op los. In hun
tweede nummer werd het sextet
een septet, want toen moest een
meisje de tamboerijn slaan bij de
onsterfelijke „Postkoets".

Na de pauze wetd er een alleraar-
digst filmpje gedraaid: „De avon-
turen van Mijntje en Trijntje", een
produkt uit het Ned. filmmuseum!

Mijntje en Trijntje waren twee
schalkse zusjes, die een dagje uit
gaan naar Zandvoort. In de bad-
plaats, waar zij aankomen per oude
schommelende en legendarische
tram, beleven zij allerlei avonturen:
zij worden het hof gemaakt door
twee jongemannen, zij nemen een
bad in. zee en verkleden zich in de
badkoets, zodanig, dat men denkt
dat het tweetal een pooltocht gaat
ondernemen. Ja, zo waren de bad-
pakken in vroeger tijd! (Het film-
pje dateert van ongeveer 1918!)
Mijntje en Trijntje maken het te
bont .te bont, want ze gaan dan-
sen op het strand! Dat mag niet...
eh..."dat mocht niet en ze worden
.gevankelijk weggevoerd' door twee
stoere dienders, die zichtbaar moei-
te hebben met de dames. De laat-
sten worden opgesloten in het po-
litiebureau onder de trap van het
raadhuis. Triest einde van een
mooie dag.

Een bijzonder stijlvolle noot in
het programma was het optreden
van de heer Rob Sauveplanne, die
de aanwezigen prachtig pianospel
liet horen. Hij had een repertoire
van Chopin opgesteld, drie mazur-
ka's, een wals en twee nocturnes.

De heer J. G. Wijnbeek hield hier-
na een inleiding over „Cultuur en
zo". In zijn bellettristisch klinkend
betoog stelde de heer Wijnbeek o.m
vast dat cultuur niet ieders bezig-
heid is. „Velen willen aan cultuur
doen, er worden vele culturele stap-
pen gedaan, er is veel bij, dat lijkt
op de methode van Karel Appel, die
hij zelf kwalificeerde als „ik rot-
zooit maar zo'n beetje". Maar in de
zorg om de cultuur wil de overheid,
met name de plaatselijke overheid
niet achterblijven. Spr. schetste
hierna'de werkzaamheid van de vier
jaren geleden ingestelde contact-
commissie voor culturele belangen.
Zij ontwikkelt initiatieven en werkt

momenteel zelfs aan plannen tot
oprichting van een Volksmuziek-
school,. zij streeft naar het organi-
seren van gezamenlijke manifesta-
ties en wil aandacht schenken aan
de esthetische vorming van de
jeugd. In beraad is een plan tot de
bouw van een openluchttheater.

In een slotwoord van de burge-
meester dankte deze alle medewer-
kenden aan deze avonden nog eens
en hij overhandigde de leden van
tiet HSS-sextet (septet!) en de heer
Flob Sauveplanne een enveloppe met
Inhoud.

Naar wij vernamen, werd het mu-
zikale gedeelte tijdens ' de eerste
avond (donderdag) verzorgd door
de zangeres Annette de la Bije, die
door haar echtgenoot, de heer J.
de Man, aan het klavier werd be-
geleid. H.W.

In een der bovenvertrekken van het
gemeentehuis was ter gelegenheid
van de begroetingsavonden een ex-
jositie ingericht van werk van Pie-
;er Giltay. Over de tekeningen en
etsen van Giltay hebben,wij onlangs
bij een tentoonstelling in de kunst-
zaal „In 't goede uur" te Haarlem
;eschreven. Het zijn tekeningen die
jeen aansluiting zoeken- bij de ak-
:ualiteit, bij ,het schokkende ogen-
>lik, maar bij hetgeen net moment
:an overleven.
)p de kleine expositie in het raad-
mis waren tekeningen te zien af-
comstig uit een collectie die in de
oop der jaren door de gemeente

Zandvoort werd aangekocht, aange-
v'uld""met ëén tweetal bladen, waar-
onder een ets, van recente datum.

De tekeningen die voor deze ex-

positie waren uitgezocht hadden
het landschap in de-, omgeving van
Zandvoort tot onderwerp: de dui-
nen. ., ( . ,

Duinen waarin 'de geluiden van
bulldozers en zandkarren nog niet
zijn doorgedrongen en waarin een
welhaast soevereine stilte heerst.

Dat Zandvoort die stilte, die in
deze tekeningen aanwezig is, het
zwijgen wil opleggen bewijst de
koortsachtige haast waarmee het
landschap om ons heen wordt ge-
slecht en volgebouwd.

Met de ene hand geeft Zandvoort
folders uit die de schoonheid en de
rijkdom van de omgeving tot ver
over de grenzen propageren, met de
andere bant de gemeente dit bezit,
het laatste argument voor zijn be-
staan, uit.

Giltay tekent de poëzie en de be-
tovering der duinen die Zandvoort
bezig is zonder protest en verweer
t. verloochenen. Daarom was deze
tentoonstelling, waar in een kleine
ruimte de duinen waren die buiten
worden prijsgegeven, tevens een te-
ten aan de wand. P.

Tweede prijs voor O.H.v.Z.
Vrijdagavond had in de studio van
„Postaal Genoegen" in Haarlem de
prijsuitreiking van de vierde Natu-
toneelwedstrijd plaats. In. een bij-
eenkomst waarbij ruim zeventig
amateurtoneelpelers aanwezig wa-
ren, werd door mevrouw Teunke
Hauer, de toneeladviseuze van
SToordholland, de uitslag bekend ge-
maakt. Deze luidde als volgt:
L. „Nieuw Leven", Haarlem, 76*/2 p.
met „Het hemelbed" (2 spelers);
2. „Op hoop van zegen", Zandvoort,
75i/2 punt met „Madame Tic-Tac"
[11 spelers);
3. De Kennemer Kunstkring, Haar-
lem, 70 2/3 punt met „De duivel in
de vrouw" (3 spelers);
4. „Raffi", Haarlem", 68V- punt
met „Klokslag 9" (8 spelers).

Door deze uitslag moest „Op
loop van zegen" de kristallen Vrije

Volkbokaal aan „Nieuw Leven" af^
staan. De jury werd gevormd door
Se "Keren dr. Fijn van Draat "uit

Gemeenschapshuis Zandvoort
Begin maart 1959 gereed

Wanneer de tekenen niet bedriegen dan kan het gemeenschaps-
huis Zandvoort tegen l maart 1959 geopend worden.

Op uitnodiging van het bestuur van de stichting zijn wij zaterdag
j.l. eens een kijkje gaan nemen inhet gebouw aan het Schoolpleln en
wij constateerden dat de metamorfose van de oude Wim Gertenbach-
school snel vordert.

Het is moeilijk om zich een beeld
te vormen hoe het worden zal, als
men deze rusteloze bouwnijverheid
beziet, maar toch kregen wij de in-
druk dat het verenigingsleven van
Zandvoort zich gelukkig mag prij-
zen met het initiatief, dat enkele
jaren geleden is genomen. Er wordt
daar aan het Schoolplein „iets
groots verricht".

De architect van het object, de
heer B. J. J. M. Stevens te Haar-
lem, was zo vriendelijk de genodig-
den bij deze „micro-excursie" rond
te leiden langs balen cement, stalen
staven, centrale verwarmingsradia-
toren en andere bouwmaterialen,
door de verschillende 'ruimten, die
in de nabije toekomst tezamen het
gemeenschapshuis zullen vormen.

Inderdaad is — zoals iemand op-
merkte — van de oorspronkelijke
school niet veel meer te herkennen.
Diverse vertrekken en lokalen zijn
samengetrokken tot grote en klei-
nere zalen, waar eens, de slagader
van het Zandvoortse l verenigings-
leven zal kloppen.

De besturen van de instellingen
en verenigingen, die altijd geklaagd
hebben over het gebrek aan zaal-
ruimte in Zandvoort, doea goed
zich te realiseren dat straks hun
wensen vervuld worden op een wij-
ze, die hun verwachtingen te boven
zal gaan. Er komt orde op de huis-
vestiging van het verenigingsleven
van Zandvoort!

De enige „permanente" logé van
iet gebouw wordt de openbare lees-
zaalx' en bibliotheek, die) een afzon
derlijke ingang 'krijgt aan hè

Santpoort, Aten jr. uit Zaandam en Schoolplein (de oorspronkelijke in-
Van Ruiven uit Oostzaan. l gang van de school). De hoofdin-

Voetbalzege bleef uit
Zandvooxtmeeuwen verloor van Holland

Zandvoortmeeuwen heeft opnieuw een wedstrijd verloren. Ditmaal van
een elftal dat op de laagste plaats stond genoteerd in de competitie-
afdeling. De verwachting dat Zandv. m. een gemakkelijke overwinning
zou behalen op „Holland", werd dus beschaamd. Zandvoortmeeuwen had
een zege zeker verdiend, maar het ene doelpunt van de tegenpartij gaf
tenslotte de doorslag.

De tegenslag begon reeds direct na'
aankomst op het Holland-terrein in
Utrecht. Zandvoortmeeuwen had z'n
shirts, blauw-geel, thuis laten lig-
gen. Zodoende moesten de spelers
uit de badplaats voetbalkleding le-
nen en verschenen in groene blou-
ses op het veld.

Er waren ook verschillende wijzi-
gingen in het elftal aangebracht.
Water was weer naar de achterhoe-
de verhuisd, zijn plaats werd nu
door Jan Zwemmer ingenomen. Dit
bleek opnieuw een verkeerde keuze
te zijn, want Zwemmer paste geheel
niet in het verband. Verder was Hal-
derman door Van der Zeys vervan-
gen, die in de eerste helft nauwe-
lijks opviel. In het tweede gedeelte
werd hij in verband met een arm-
blessure weer verwisseld voor Hal-
derman. Jan Visser r.am de plaats
van Roodselaar weer in.

Over de eerste 45 minuten is
maar weinig te vertellen. Beide par-
tijen waren afwisselend in de aan-
val, maar verder dan aanvallen
bracht men het niet. Het spel werd
van beide kanten te kort gehouden
en het ontbrak de elftallen veelal
aan gevoel voor richting. Beide doe-
len kwamen voor de rust slechts
één keer in gevaar.

In de tweede helft was het spel-
beeld volledig gewijzigd. Zandvoort-
meeuwen nam direct het initiatief
en zette Holland onder zware druk.
Tijdens dit overwicht ontkwam
Zandvoort ternauwernood aan een
doelpunt toen Smeding keihard te-
gen de binnenkant van de paal
schoot. De bal keerde in het veld
terug en verdween met effect over
de doellijn. Hierna probeerde het
elftal uit de badplaats een doel-
punt te maken. De „Holland"-veste
werd echter door Voolstra uitste-
kend verdedigd, die met handen en
voeten vele harde schoten — o.m
van Halderman en Visser — bui-
ten zijn net hield.

Holland verdedigde zich met de
rug tegen muur en lange tijd werd
hun speelhelft door Zandvoortmeeu-
wen overstroomd.

Doelpunten werden echter, on-
danks dit offensief niet gemaakt.
Zandvoortmeeuwen liep zonder op-
houden storm tegen een weerbarstige
achterhoede, die van geen wijken
wist. De Zandvoortse aanvallen be-
gonnen tegen het einde van de wed-
strijd in kracht af te nemen, waar-
door Holland zo nu en dan een kans
kreeg uit te breken.

Toen men zich met een gelijk spel
verzoend had kwam het „fatale"
schot. In de 88e minuut kwam de
rechtsbuiten, in buitenspelpositie, in
het bezit van de bal, maar ondanks
protest liet de scheidsrechher door-
spelen. Het leer werd naar linksbin-
nen Rutting gespeeld die met een
kalm schot Van Koningsbruggen
passeerde. In deze stand kwam geen
verandering meer. JGB.

TURNKAMPIOENSCHAPPEN IN HAARLEM

OSS-turnstexs op de eerste plaats

Zaterdag j.l. vonden in de turnzaal
in Haarlem-Noord de turnkampioen-
schappen voor dames en heren (se-
nioren en junioren) van de Kenne-
mer Turnkring plaats.

De deelname was bij de dames en
heren niet groot o.m. ontbraken de
keurturnsters B.. Ipenburg-Drommel
en R. de Wolff. Bij de junioren was
een behoorlijke opkomst.

De dames en damesjunioren ver-
werkten een vrije oefening, paard-
sprong, oefening aan evenwichtsbalk,
oefening aan brug met ongelijke
leggers en een ringenoefening. Bij
de dames ging de strijd om de titel
tussen de keurturnster mevr. Lans
(Bato) en het OSS-lid mej. E. Siet-
sema. Deze turnsters werkten vrij
constant en eindigden tenslotte ge-
lijk met 43,6 punt.

De dames-junioren werkten zeer
enthousiast en gaven op hoog peil
staande oefeningen te zien. Na de
afwerking van drie onderdelen bleef
een, kopgroep van vijf dames-junio-
ren over, waarin zich ook de Zand-
voorters A. van Soolingen, B. van
Soolingen en M. Koning bevonden.
Het laatste nummer, ringenzwaaien
bracht de beslissing. A. van Soolin-
gen behaalde met een rustig en keu-
rig uitgevoerde ringenoefening, die
eindigde met een salto-afsprong,
9,60 pt, waardoor zij met 45,7 pt
op de kampioenstitel beslag wist te
leggen. Haar zuster, B. van Soolin-
gen, werd met 42,7 punt tweede.

Bij de heren en herenjunioren was
het turnpeil over het algemeen niet
hoog. De keurturner H. de Groot
(Bato) behaalde met 51,5 p. onbe-
dreigd de titel. De Zandvoortse he-
ren E. Keur en A. Bos kregen resp,
37,7 en 26,2 punt.

Voorzitter Fortgens maakte na
de ontmoeting de officiële uitslag
bekend en deelde mede dat alle
deelnemers in de keurploegen wa-
ren opgenomen. Die van de dames
en heren zouden met geschikte kan-
didaten worden aangevuld.

Meer uitbetaald
De inleggingen bij de Nutsspaar
bank te Zandvoort bedroegen in de
afgelopen maand ƒ 90.853,— en de
terugbetalingen ƒ 130.640,- zoda
een bedrag van ƒ 39.787,— mee:
werd uitbetaald dan ingelegd.

In dezelfde maand werden 6£
nieuwe spaarders ingeschreven.

102 spaarbusjes werden ter ledi
ging aangeboden met een totaal ge
spaard bedrag van ƒ 1.737,64.

KJ.C. „Noord"
De novembercompetitie is geëindigi
met de volgende puntenverdeling.
1. G. van Veen met 20610 punten
2. KI. Jacobs met 19652 p.; 3. R
Roest met 19151 p.; 4. Jb. Koning
met 19135 pt. Mevr. Jacobs-Tero
kreeg de marsenprijs met 11 marsen.

gang van het gehele gebouw komt
aan de vleugel, welke aan het
Zwarteveld is gelegen.

Wij komen nader terug op de in-
deling en inrichting van het huis,
wanneer de heren technici hun werk
nagenoeg gereed hebben. Maar nu
reeds kunnen wij zeggen dat de
totstandkoming van dit gemeen-
schapshuis een gezonde ontwikke-
ling van het rijk-geschakeerde ver-
enigingsleven van Zandvoort zal
stimuleren.

Sint in Zomerlust
Woensdag a.s. zal een St. Nicolaas-
middag worden gegeven voor de be-
aardensociëteit „Voor Anker". De
Sint arriveert om 1.30 uur in res-
aurant Zomerlust om met de ouden
/an dagen van Zandvoort zijn ver-
aardag te vieren.

Zandvoortse Koribalolub
Opnieuw hebben de twaalftallen van

iKC hun wedstrijden verloren. Het
adspirantentwaalftal a speelde een
huiswedstrijd tegen Onder Ons a
n moest met 2-3 nederlaag genoe-

gen nemen.
Het eerste twaalftal mocht nog

an geluk spreken, want door de
regenval werd de ontmoeting tegen
Animo Ready 2 een kwartier voor
\et einde gestaakt. De achterstand
Dedroeg toen' reeds vijf doelpunten.
De wedstrijd zal worden 'overge-

speeld.
Het tweede twaalftal werd in

Haarlem door Oosthoek 3 met 9-0
/erslagen.

Zandvoortse Bridgeclub
De voorsprong in de A-lijn van het
«jppel heren Fabel-Schutte is terug-
gelopen. In de vierde wedstrijd
werd slechts een percentage van.
46,30 behaald. Ondanks deze terug-
slag bedraagt de voorsprong op het
koppel heren Peen-Sjouwerman, nog
bijna 10%, n.l. 228,05 tegen 218,78%
Het dameskoppel Bakkenhoven-de
Jong gaat met 154.56% degradatie
tegemoet.

In de B-lijn bezet het koppel he-
ren Agsteribbe-Stor met 216.34% de
eerste plaats; de voorsprong op de
fam. Vader is nog geen twee pro-
cent en op het dameskoppel Vuls-
ma-Vallo 4,7 procent. Er is dus nog
van alles mogelijk. De laatste
plaats is voorlopig voor de fam.
Serkman met 185.09 procent.

Het dameskoppel Keur-Schutte
promoveert met 228,90 procent
naar de B-lijn. De tweede en derde
plaats worden ingenomen door het
dameskoppel Plugge-Zürcher, 207.45
procent, en de fam. Van Straaten
(204.47 procent). Het koppel mevr.
Notterman-de heer De Zwarte komt
met 179.07 procent achteraan.

In de D-lijn staat promotie voor
de deur voor het koppel heren Dum-
pel-Van Laar met 248.39 procent en
voor het koppel heren Mulder Smit-
van der Wijden met 235,88%. Het
dameskoppel Den Belder-Snijer
staat op de laatste plaats met
154,21%.

Ranglijst Zandvoortmeeuwen
De drie clubs die de bovenste plaat-
sen bezetten, Baarn, West-Frisia en
Zandvoortmeeuwen leden j.l. zondag
een nederlaag, waarvan Zeeburgia
(4-3) profiteerde. Het neemt thans
de derde plaats in ten koste van
Zandvoovtmeeuwen, dat naar de 5e
plaats verhuisde.

De stand in afd. West, 2e klasse a
luidt als volgt:

Baarn
West-Frisia
Zeeburgia
WB
Zandv.m.
WA
JSV
Watergr.m.
Hollandia
HBC
Holland
Kennemers

10
10
10
10
10
10
10
10
10

5 O
6 l
5 2
5
4
4
3
3 3 4
4 0 6

2 16 27-12
3 13 26-16
3 12 19-22
4 11 19-15
3 11 13-14

9 3
10 3
9 l

l
3
2 4 10 21-19
4 3 10 14-16

9 16-15
S
7
6
5

5
7
5

13-15
15-25
11-23
13-25



5 DEC. NADERT
met rasse schreden!

Wij hebben
voor Moeder:
"Fijne lederen handschoenen vanaf 9.75

in wol 2.25
NYLONS in vele kwaliteiten vanaf 1.98
Vlotte cocktail en bretel SCHOBTJES v.a, 2,10
Moderne PYAMA'S en NACHTHEMDEN

v.a. 7.25
Wollen dames MUTSEN en SHAWLS v.a, 4.95

Zakdoeken in leuke surpriseverpakkingen

voor Vader:
NO-IRON OVERHEMDEN in wit en grijs

Speciale prijs: 7.98
Grote keuze ZELFBINDERS vanaf 2,95
ZAKDOEKEN in vele variëteiten

per doos vanaf 1,35
"Wollen ANKLETS en SOKKEN vanaf... 1.98
Mooie lederen HANDSCHOENEN v.a.... 11.95

in wol vanaf 3.95
Zuiver wollen SHAWLS 4.15

voor de kinderen:
Grote keuze wollen JUMPERTJES en VESTJES

Wollen HANDSCHOENEN en WANTEN
LANGE BROEKEN, MUTSEN en SHAWLS

Snoezige babygoederen en kleuterjasjes en jacks

Bij ons ontvangt U Sint Nicolaaszegels

„DE WOLBAAL"
HALTESTRAAT i2a — TELEFOON 2099

Uw Sint Nicolaasavond is reeds voor 99% c/e-
slaagd met onze heerlijke

roomboterletters en
speculaaspoppen

ROOMBOTERLETTERS, 500 gram. 4,25
ROOMBOTERLETTERS, 250 gram 2,15
POPPEN 0,30; 0,45; 0,85; 1,35

Doe nu reeds uw bestelling, maar dan bij

Fa. H. VAN STAVEREN
ZEESTRAAT 48 - TELEFOON 2684

Rijks gedipl.

schoonheidsspecialiste
(manicure)
Behandeling volgens afspr.
Indien gewenst ook aan
huis. Telefoon 3658.

JAGT
Kleine Houtstraat 105

V-'„Tel. -14448, Haarlem.

Horloges,
pendules,
wekkertjes,

, koekoekklokken,
Zaanse klokken,

• 'Friese klokken
en tafelklokken

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen. Tot
1.80 uur geopend. Zee-
straat 62, tel. 2263.

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Zaterdag 6 en zondag
7 december, 8 uur:

Toneelgezelschap
Johan Kaart

Potas, Perleznoer •
en de Pekinees

Pr. ƒ 1,25 t/m ƒ 5 (a.i.)
Coupons geldig. Plaats-1

bespr. op speeld. en 2
dg. erv. v. 10-3 u., na
12 u. tel.

D
Gevr.: MEISJESFIETS,
leeftijd 10 jaar. Br. nr.
9301 bur. Z. Crt.

Te koop: prima OLIE-
HAARD. Dr. de Visser-
straat 9.

JONGEN gevraagd plm.
16 jaar. Alleen voor zater-
dagmiddag. Grote Krocht
28 (Slijterij Brink).

Te koop: Duitse kruissna-
rige PIANO, pracht klank
ƒ 400,-. De Favaugeplein
51 ben. Tel. 2933.

Gevr. flinke NOODHULP,
goed kunn. koken van ±
half dec.-half jan. Mevr.
v. Borssum-Buisman, Wes-
terduinweg 4, tel. 26885,
Bentveld.

Te koop: VOETBAL-
SCHOENEN mt. 39 en 41.
Thorbeckestraat 38.

NET MEISJE gevr. voor
huish. of winkel en huish.
Voor hele of halve dagen.
Br. onder nr 9302 Z. Crt.

Zeer mooi Italiaans noten
BANKSTEL te koop (Chi-
pendaal); Franse velour
dons en PulmanKUSSENS
Palstra, Stationssttr. 18a,
telef. 2858.

Te koop: Berini BROM-
FIETS M 21, l jaar bere-
den, i.pr.st. Mevr. Jansen,
Zd. Boulevard 83a, tel.2303

Te koop z.g.a.n. HEREN-
SPORTFIETS (Rudge)
ƒ 125, en It. guitaar ƒ 60.
Van Lennepweg 20 ben.,
tel. 3327.

Woensdag en donderdag
GEHAKT-REKLAME

500 gram gehakt en
1-pakje margarine ƒ 1,80

La Viande
KI. Krocht l, telef. 2432
VRIJDAG en ZATERDAG
WEDEROM RECLAME

WINKELIERS,
Maakt reclame
door middel van
de ('

ZANDVOORTSE
COURANT

Maak steeds tijdig uw
advertentie gereed!
Achterweg l
Telefoon S1SS

AlphB
VOOR DE GROOTSTE SORTERING

GRAMOFOONPLATEN
MUZIEK EN

MUZIEKINSTRUMENTEN
KRUISWEG 49 - HAARLEM TELEFOON 11532

Twee minuten vanaf het station

Ad. Notten St. Nic. actie
Brengt U de attractie
NYLON ONDERJURKEN
Zalmkleur met wit plissé 8,98
Wit met gekleurde kant 8,65
IETS AP ARTS:
Pracht charmeuze onderjurk
in geel, blauw, rood 4,90
CREOL NYLONS 66/15 2,35
Prima ENKALON 30 den. 2,35

ENKALON ijzersterk, 70 den.
2,95

Nieuw:

Bifell Enkalon
Ddbbeldraads geweven, daar-
door zeer sterk 3,50
NET NYLON, Pin Paint 2,98
Wol mousse SOKKEN... 2,48
Wol mousse ANKLETS.. 2,28
Crêpe nyjon anklets 1,98
Prima WERKSOKKEN

vanaf 1,15
SPORTKOUSEN - SOKJES
COCKTAILSCHORTJES 1,98
Ruime keuze BABYGOED
2-delig wollen Italiaans
BABYPAKJE 10,95

De Kaïnpioen
Haltestraat"„59 -"Telef. 3398

Het fijne komt van de

Banketbakker
J. E. STEENKEN
Grote Krocht 20b. telefoon 2695.

Bestelt U vroegtijdig a.u.b. ?

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gemeente Secretarie
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kloste Raadhuisplein.
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
•bachs Drukkerij, Achterweg 1.

3043, 3044 Politie
3346 Hoboplex, Stationsplein 13-15,

Hout, board, triplex

De Hersteld Apostolische Gemeente
IN DB EENHEID DER APOSTELEN

Nodigt belangstellenden uit tot het bijwonen van een

EVANGELISATIE-DIENST
welke zal worden gehouden op donderdagavond $ december om
20.15 uur in het gebouw gelegen aan de Lijsterstraat 3 te Zand-
voort (Kleuterschool).
Gesproken zal o.a. worden over de zéér spoedige Wederkomst van
Onze Heer Jezus om de zijnen tot zich' te nemen. Medewerking
van het zangkoor.

„Zandvoortmeeuwen"
Uitslagen zondag 30 november:
Holland-Zandvoortmeeuwen 1-0
(o.p.v. Zandvoortmeeuwen)
Zandvoortm. 2- Beverwijk 2 5-0
Zandvoortmeeuwen 3-H.F.C. 4 3-2
H.F.C. 6-Zandvoortmeeuwen 4 1-2
Zandvoortmeeuwen 6-E.H.S. 5 1-2
Zandvoortmeeuwen 7-D.S.S. 5 3-0
R.C.H. Jun. D- Zandv.m. Jun. B 4-2
Zandv.m. C-H.F.C. Jun. C 3-7
Jubileum wedstrijden voor Junioren
tg.v. het 60-jarig bestaan van de
afd. Haarlem K.N.V.B.
Alliance Jun. A-Zandv.m. Jun. A 8-2

Uitslagen zaterdag 29 november:
A.G.T.-Zandvoortmeeuwen 1-3
IJmuiden 5-Zandvoortm. 2 3-2
Zandvoortm. 3-Energie 2 2-4
Zandvoortm. Adsp. F-Hillegom

Adsp: C 10-0
Zandvoortm. Adsp. I-Zandvoortm.

Adsp. H 2-1
Jubileum wedstrijden voor Adspi-
ranten.
Geel Wit Adsp. A-Zandvoortm.

Adsp. A 0-4

O, o, zegt Zwarte Piet,
wat Notten u allemaal biedt
daar kijkt u van op
en zijn textiel is tip-top!
,Delana' skibroeken, truitjes, vestjes
Zakdoeken „Swan", „Obelisk"
Bekende merken theedoeken
Baddoeken - Washandjes
Geborduurd laken 6,98
Geborduurd sloop 1,90
„Vlisco" gebloemde kleedjes
Wollen sjaal of hoefddoek 2,98
Leuke bivakmuts 3,25
„Bene" overhemden vanaf 6,85
„Terlenka" herenpantalons 36,-
Flanellen trappelzak met jasje
Flanellen babyjurkje met broekje
„JACQ FATS" NYLONS

Bare leg, naadloos 3,50
Banuit 3,95
Bajour 2,95

DE KAMPIOEN
Haltestraat 59 - Telefoon 3398

Abonneert U
op Se
Zandvoortae
Courant

FAMILIEBERICHTEN

Heden overleed na een kort-
stondig lijden, nog vrij plot-
seling, mijn lieve a.s. man en
der kinderen zorgzame vader
Froderik Sophinus Wilhelm

Verschuur
in de leeftijd van 52 jaar.

Zandvoort: O. Koning-Keur
Amsterdam:. F. Verschuur
Alkmaar: H. E. Verschuur'

Zandvoort, 29 november 1958
Koningstraat 15
De overledene is opgebaard
in de rouwkamer Dorpsplein
11 te Zandvoort. Gelegenheid
tot bezoek 3-4 en 8-8.30 uur.
De teraardebestelling zal
plaats hebben woensdag 3
december a.s. te 2 uur op de
Algemene Begraafplaats te
Zandvoort.

Heden overleed, na een lang-
durige ziekte, toch nog geheel
onverwachts, onze lieve, zeer
zorgzame man, vader, be-
huwd- en grootvader, broeder
en zwager

de heer
WILLEM WEBER

in de leeftijd van 72 jaar.
A. A. Weber-Dalman
J. Weber
L. M. A. Weber-Roukens
A. Weber
J. Weber-Visser
A. G. Koper-Weber
A. G. Koper
en kleinkinderen

Zandvoort, l december 1958
Diaconiehuisstraat 34
De teraardbestelling zal plaats
vinden a.s. woensdag 3 decem-
ber 1958 's n.m. 3 uur op de
algemene begraafplaats te
Zandvoort. Vertrek van het
sterfhuis 2.45 uur.

Ook dit Jaap is Henk SchuiBenburg
hofi@wei*anciei* waai Sini-Nïcolaas

VOOBDE

Een prachtig cadeau:
voor f 9,75

Geen man...
die er
buiten kan!

Z>£ SPECIAALZAAK...
vanaf ƒ 9,75

Holland Electro ƒ 145,-
Excelsior ƒ 145,-
Straalkachels

ƒ 12,95, ƒ 18,50

Philishave
ƒ 39,75, ƒ 52,50
Remington
ƒ 59,75, ƒ 98,50
Braun ƒ34,75

Bico • ƒ 199,-
AEG ƒ 265,-

V[/mS(/tVJ0MfAff£M Köhler - - l f 225'- vanaf ƒ 93,-
W'N MOOIE AUTOPED

ƒ 24,75

Grote sortering

TOESTEL SCHAATSEN
ƒ3,75, ƒ6,50, ƒ7,75, ƒ17,40

Met 'n sportief rijwiel

'n charmant geheel

Centrifuges ƒ 198,-

Grote sortering
DYNAMO'S, KAPPEN,
HANDSCHOENEN
en RIJWIELONDERDELEN

DRIEWIELERS 18,75

Pracht collectie
]j wandverlichting, bureaulampen,
'\schaarlampen enz.
,' Zaklantaarns ƒ 775,-; ƒ 995.̂

XI £• JM IV S V/ JtjL U JL IJ El JM D U JiX V7 De goedkope Amsterdammer

GROTE .KROCHT 5-7,. 'TELEFOON 29,74
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ZANDVOORTSE COURANTRedactie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs :
12 et per mm-hoogte

Toor ZANDVOORT, BENTVELD «a AKRDENHOUT

\
UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jonsr
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

\



Intocht van
Goedheiligman

Om kwart voor drie, een kwartier vroeger dan was vastgesteld, deed
Sint Nicolaas zaterdag j.l. onder grote belangstelling zijn kleurige
intocht in ons dorp. Het is jammer dat degenen, die om drie uur het
dorp in kwamen, dit schouwspel moesten missen, want toen stond
de Goedheilig man reeds op het bordes van het Raadhuis. Te laat is
vervelend, maar te vroeg brengt ook vele- teleurstellingen mee!

In jaren hebben wij hier in Zand-
voort niet zo'n grootse optocht ge-
zien. De heer Bert van Gijzel, die
zelf in een prachtig rood rokcos-
tuum was gestoken, voerde de
regie. Het was — gezien het aantal
deelnemers en deelneemsters, dat er
bij betrokken was — geen sinecure!
De heer Van Gijzel komt zeker lof
toe voor de manier, waarop hij deze
stoet had samengesteld.

De optocht werd geopend door
het trommelkorps van de Zand-
voortse Muziekkapel, daarna volg-
den de glanzende open auto's, die
bestuurd werden door Zwarte Pie-
ten en waarin de leden van het
ontvangstcomité waren gezeten.
Dan kwam de speciale lijfgarde
van de bisschop, een twintigtal
meisjes, in blauw tuniek en Spaan-
se edellieden met hun dames. En
daar achter, gezeten op zijn mooie
schimmel, St. Nicolaas, indrukwek-
kend zoals altijd, geescorteerd door
lanciers en Pietermanknechten. Van
de laatsten zaten er enkelen op
bromfietsen! Een groep stijlvol ge-
kiede ruiters en armyones en de
Zandvoortse Muziekkapel sloten de
stoet. Terwijl dit bonte gezelschap
van het Huis in de Duinen vertrok,
begonnen de klokken van de r.k.
kerk te beieren. Dit vrolijk klok-
pelui duurde tot de Sint het bor-
des van het raadhuis bereikte.

Eén ding willen wij nog even op-
merken. Hoewel 't een enorm werk
moet zijn geweest al deze mensen
te grimeren, geloven wij dat het ge-
heel toch meer effect had gehad
met een klein beetje poeder en al-
leen wat bijwerken van lippen en
mond. Want deze grime was afge-
steld op kunstlicht en beslist niet
passend bij het enigszins grauwe
daglicht van zaterdagmiddag j.l.
Nogmaals, het was zeker goed be-
doeld en het moet een tijdrovende
bezigheid zijn geweest, maar een
beetje minder was toch wel op z'n
plaats geweest.

De kinderen, die op het Raad-
huisplein stonden opgesteld, be-
groetten Sint Nicolaas met het on-
verwoestbare „Zie ginds komt de
stoomboot...". Een benauwd ogen-
blikje maakten allen, maar zeker de
goede bisschop mee, toen hij van
zijn hoge schimmel de begane
grond wilde bereiken. Bij het af-
stijgen deed het trouwe paard een
speels pasje zijwaarts, waardoor
de grijze bisschop, mede ook door
zijn hoge leeftijd, z'n evenwicht ver-
loor

Maar de Pietermanknechten heb-
ben wel voor hetere vuren gestaan
en zorgden dat hun meester veilig
en wel op de grond kwam!

Op het bordes van het raadhuis
ontving burgemeester Van Fenema
de lang verwachte gast en heette
hem van harte welkom. Hij had
massa's wensen voor de gemeente,
zei hij, maar hij wilde ze nu niet
noemen. Hij beperkte zich tot de
wensen van alle kinderen van Zand-
voort: meer vrije speelgelegenheid,
bijv. straten, die voor het verkeer
worden afgesloten, grote sportvel-
den, meer schoolruimte enz.

De Sint, die aandachtig naar de
rede van de burgemeester had ge-
luisterd, nam toen het woord. Hij
begon met alles en iedereen te be-
danken, speciaal degene, die zich
voor het slagen van dit feest zo
hadden ingespannen. Hij had het
over grote mensen, die ook stout
konden zijn en wat de naam van
ons dorp geen^goed deed. Hij hoop-
te dat de verlangens van de burge-
meester volgend jaar in vervulling
zouden gaan. En toen was voor de
zoveelste maal het grote moment,
waar ieder kind op had gewacht,
voorbij en het was ook voor de zo-
veelste keer weer een teleurstelling
voor de kinderschaar.

Ofschoon de toespraak van de
burgemeester wel tot de kinderen

was gericht, viel het de laatsten
toch erg zwaar hun geduld te
bedwingen, want tenslotte is er
voor hen maar één ding belangrijk:
wat Sint Nicolaas tegen hen te zeg-
gen heeft! Alles, wat daar voor ge-
sproken wordt, is voor, het kind
maar bijzaak en wordt vaak niet
begrepen. En dan gaat Sint Nico-
laas spreken maar niet met het
kind, maar over de hoofden van de
kinderen heen tot de volwassenen,
en in een taal, die niet doordringt
tot de jeugdige^ toehoorders.
Wat kan het zó'n kind nu eigenlijk
schelen wie de mooie costumes had
geleverd en dat de politie alles zo
prachtig geregeld had? (dat was
waar!) De Sint sprak over alles...
behalve over zichzelf!

Wij geven toe, Sint Nicolaas, dat

U. bejaard bent, maar we hadden
zo graag, juist van U, willen ho-
ren of het waar Is, wat onze va-
ders en moeders van U vertellen,
dat de boot, waarop U naar Hol-
land'-kwam, -haast was gezonken
omdat er zoveel pakjes op waren
geladen. En Sint Nicolaas, is het
ook waar dat U wel tien warme
kruiken bij U draagt, als U over de
daken rijdt en is het ook waar dat
uw paard van de week niet verder
wilde, omdat het zo'n last had van
de televisie-antennes? En moesten
de Pieten toen uw schimmel naar
beneden takelen en moest U te voet
verder? En goede Sint wij
waren niet met zo velen gelukkig,
maar wij stonden er toch tussen,
zonder warme overjasjes aan en
met onze zomersandaaltjes nog aan
onze voeten. Wat zou 't voor ons
toch prettig zijn geweest als wij
eens iets van U mochten ontvangen!
Zo'n klein geschenkje zou voor ons
heel wat waard zijn geweest, want
heel veel jaren nadien zouden wij
het nog geweten hebben, Sint. Want
U kwam toch juist ook voor ons?
Wij hadden het echt allemaal heer-
lijk voor die paar kinderen gevon-
den, die bij U mochten komen en
die wat van U hadden gekregen.
Misschien eens.,een andere keer!....

O ja, zo hadden wij ons dit alle-
maal, stuk voor stuk, voorgesteld,
Sint Nicolaas

We zijn niet boos, hoor1 goede
Sint, alleen maar een beetje teleur-
gesteld.

103 jaar
.Dinsdag 9 december a.s. zal mevr.
H. Bluijs-van der Meij, de oudste
ingezetene van de gemeente, 103
jaar worden. Deze , oudste ingeschre-
vene'ln het gemeenteregister is in
Zandvoort bekend als „tante Jans"
of „Jans de Kraai". Een bijnaam,
die zij ontving, omdat haar vader
schipper was op een der Zandvoort-
se bommen, die de naam „De kraai"
had.

Enquête voor maaltijden
Enige tijd. geleden is in de gemeen-
teraad gevraagd om ook in Zand-
voort te komen tot het verstrekken
van warme maaltijden aan bejaar-
den en andere personen die hiervoor
in aanmerking zouden kunnen ko-
men, zoals dit o.a. reeds in de ge-
meente Haarlem geschiedt.

Teneinde te kunnen vaststellen in
hoeverre hiervoor belangstelling be-
staat zal in de komende weken een
enquête worden gehouden waartoe
de hiervoor in aanmerking komend*
personen door enkele heren zullen
worden bezocht.

Deze informateurs zullen in ver-
band met het bovenstaande enige
informaties- inwinnen . welke van-
zelfsprekend zeer vertrouwelijk zul-
len worden behandeld.

Ofschoon een ieder vrij is al of
niet aan deze enquête deel te ne-
men, wordt de medewerking van al-
le hiervoor in aanmerking komende
personen ingeroepen, om door het
verstrekken -van inlichtingen het
gemeentebestuur in staat te stellen
zich een oordeel te vormen aan-
gaande de behoefte in Zandvoort
aan het verstrekken van warme
maaltijden.

Voor de stille armen
Tot en met 2 december 1958 ont-
vangen voor „de -stille armen" van
A.O. ƒ 7,50; mej. S.M.d.W. 10,—;
A.A.V.D. ƒ 5; Zandv. D. ƒ 100; A.H.
ƒ 5; S.S. ƒ 10; J.v.d.M. ƒ 3,50; G.
J.R. ƒ 5; H.Z. ƒ 25; H.H. ƒ 10;
S.L. ƒ 10; N.N ƒ 5. Totaal ƒ 196.

•Wij bouwen
In de afgelopen maand kwamen in
Zandvoort 65 huizen gereed -en
werd een begin gemaakt met de
bouw van vijf woningen. Op l de-
cember waren 116 woningen in aan-
bcuw.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

De burgemeester van Zandvoort zal
op woensdag 10 december a.s. geen
spreekuur houden.

Watergetijden .
H. W. L.W. H.W.

dec.'
7 0.00 8.— 12.23
8 0.56 9.— 13.21
9 1.51 10.— 14.10

10 2.42 10.30 15.03
11 3.33 11.30 15.50
12 4.21 12.30 16.36 .
13 5.06 0.30 17.23 13.

L.W. strand
berijdbaar

20.30 4.00-10.30
21.30 5.00-11.30
22.- 6.00-12.—
23.- 6.30-13.—
-24.— 7.30-14.—

8.30-14.30
9.00-15.30

Prinses Ezelsvel
Leerkrachten voor het voetlicht

Woensdag en * donderdag j.l. waren de kinderen van alle Zandvoortse
scholen — vanaf- het derde leerjaar van de lagere, tot 't eerste leerjaar
van de u.l.o.-school — uitgenodigd om in verschillende groepen de
middag- of avondvoorstelling bij te wonen van een door een selectie der
onderwijskrachten te spelen' blijspel „Prinses Ezelsvel". Deze uit-
voeringen kwamen tot stand na een succesvol optreden van een „werk-
comité — gevormd door de heren Loogman,' Rijper en Boots — en zij
werden de kinderen aangeboden ter ere van 't feest van Sint Nicolaas!

Wij hebben bewondering voor de
wijze waarop de onderwijzers en
onderwijzeressen zich van hun, to-
neeltaak hebben gekweten. En dat
terwijl enkelen van hen nog nooit
op de planken hadden gestaan.

Wij moeten zeker de heer
Jos. Dröse, die de regie voerde, een
welgemeend compliment geven voor
wat hij met deze dames en heren
na slechts acht weken repeteren be-
reikt heeft. Voorts moeten wij hier
tevens een prachtig stuk „onder-
wijs-pacificatie" signaleren en een
samenwerking tussen verschillende
richtingen, die vele grotere plaat-
sen ten voorbeeld kan strekken.

Het stuk (in zes taferelen, ver-
taald door mr.- Planten) was geheel
afgestemd op de jeugd. Het boeide
de jongens en meisjes zicht- en
hoorbaar! Het was pretentieloos en
tegelijk ongemeen spannend en de
figuren, die er in voorkwamen. —
zoals een. prinses, een koning, 'een
koningin, een toverfee, ; een prins
enz., spraken wel ' tot de verbeel-
ding der'Jongelui!. ,' ' ;

Dé'prinses,j <liè-« voorbestemd is
mét prins„;Don 'Podro !te ,trouwen en
dat „niet-' wil,"} mag van de toverfee
vier wensen doen.- "Drie. zijn er reeds
vervuld.en —;ïo|ps,aandrmgen van de
toverfee - doet zij als vierde wens:
de „goudezel", die verblijf houdt in
dé''koninklijke' stallen, moet gedood
worden. Grote hilariteit, •- wanneer
de koning zich met twee zijner mi-
nisters (financiën en oorlog) gaat
beraden! De minister van financiën
voorspelt de ondergang ,. van , het
land als ,de ezel, di,e goud verstrekt
als je 'm'mooi oppoetste.), ter dood
gebracht" wordt' eü de minister i van
oorlog voorziet ,,gr,ote narigheid! en
slaande, ruzie."«iet prins iPodro als
niet' aan deze wens van,-de prinses
wordt voldaan. D^e,, goudezel wordt
gedood en de koning .verstoot, zijn

, dochter die gedoemd, is om gehuld.
tin

r;h;et: vel,'Van de gedodë||ezèl,'; te
•• gaan 'Verken1 'op een ibóerdérlj.' 'Daar1

verschijnt prins Arthur, die verliefd
op haar wordt, maar niet weet dat
ze een prinses> is. Hij wordt\ ziek
van verdriet omdat Ezelsvel (zo
wordt de arme- prinses door „ieder-
een genoemd) steeds in z'n gedach-
ten is. Pegasus, de snelvoetige die-
naar van prins Arthur, vindt een
kleine ring in de taart, die op de
boerderij, waar Ezelsvel werkt, ge-
maakt is. De. slimme Pegasus heeft
een idee en hij deelt dit zijn mees-
ter'mede Prins Arthur zweert
zijn moeder, koningin Camilla, dat
hij de vrouw om wier vinger" deze
ring past, zal trouwen. Dat is na-
tuurlijk prinses Ezelsvel! Het is
ondoenlijk om alle medespelenden
de revue te laten passeren, maar
toch kunnen wij niet nalaten enke-
len van hen, die feitelijk de basis
vormden van het grote succes, dat
het gehele gezelschap oogstte, te
noemen. '

Dit waren de dames me|. A.
^Kemp, als - de, boerin Katrijn van
'Zurenstein; de toverfee, tevens pe-
temoei van.,prinses . Ezelsvel, -ge-
bracht door mevrouw Smit- en de
prinses zelf, Serene, alias 'Ezelsvel,
gespeeld door me'j. C. Schram. En
tenslotte de heren Boots, Loogman
en Terwee, die" respectievelijk de
rollen vervulden' van Pegasus, mi-
nister van financiën' en Crocus, de
snaakse vertrouweling van - koning
Ambrosius.r Het% noemen van dit
zestal doet center in • het geheel
geen afbreuk aan de kwaliteiten
der anderen,, die zeker verdienate-
lijk^hebben gespeeld.

De, grime," verzorgd door de fa.
Hartman te Utrecht, was zonder
meer voortreffelijk. Bovendien was
de costumering zo fraai en schilder-
achtig, dat het reeds een genoegen
was «naar dit--vrolijke en onbezorg-
de spelletje te kijken!' ,De ,decors
waren,gedeeltelijk,van de^heer Wim
Sluijs. ,, ji-
i Na 'afloop,,van 'de ayondvporstel-
lingj van > donderdag j.l!. *sprak' ,de

heer E. Koerselman een slotwoord,
waarbij hij het comité van- voor-
bereiding, de regisseur en de twee
jeugdige hoornblazers (die onzicht-
baar in het stuk voorkwamen!)
in het zonnetje zette. Waardering
en dank gingen tenslotte uit naar
alle medespelenden. A. W.-T.

Burgerlijke stand
28 november-4 december 1958

Geboren: Marianne Edith, dochter
van A. E. Daams en J. M. Dalman.

Ondertrouwd: August van der
Mi je en Hendrik je van der Wijk;
Johannes van Esveld en Adriana
Petronella Paap; Willem Johan
Hof f man en Carla Reijnecke; Adri-
anus Kromhout en Arendje van den
Bos; Arie Bout en Elizabeth van de
Geer.

Getrouwd: Willem Pieter Char-
les van der. Sloot en Aaltje Water-
drinker; Franciscus van Dalen en
Wilhelmina Geertruida Marina
Niessink.

Overleden: Jannetje Maria, Hout-
hoff, oud 84 jaar, weduwe van
Bramsleven; Jacob Jan Cats, oud
64 jaar; Petrus Kroon, oud 67 jaar.

Geboren buiten de gemeente;
Karin Jacqueline Noortman; Ingrid
Shaw; Monique Veronica Stokman.

Overleden buiten de gemeente:
Willem Weber.

Elftal van Zondag
Het eerste elftal van. Zandvoortm.
dat zondagmiddag WA uit Am-
sterdam op bezoek krijgt, is als
volgt samengesteld:

P.-van Koningsbruggen; A. Stok-
man' en J. Zwemmer; S. Stobbelaar,
G. Kerkman en F. Water; P. Ca-
stien, A. Koning,' J. Visser, J. Kees-
man en 'G. Halderman. Reserve: G.
Kraaijenoord; scheidsrechter P. A.
de Nijs. •

Zeepbstv>, . " , . ,
Argentinië: 's.s. Uruguay, 11 dec.
Australië: s.s. Iberia, 11 dec. •,
Brazilië: .s.s. „Uruguay", 11 dec. .
Canada: m.s. Westerdam, 11 dec.
Chili: via. New York, 11 dec.
Ned. Antillen, m.s. Isis, 8 dec.
Ned. Nw. Guinea,- s.s. Pyrrhus, 11/12
Nw. Zeeland: m.s. Rangitata, 13/12.
Suriname:: m.s. Norinda,-10 dec...
Unie van-Z. Afrika en Z.W. Afrika,

m.s. Oranjefontein, 10 dec.
t

Sport en spel
„Zandvoortmeeuwen"
Programma zaterdag 6 december?
136 Zandv.m. 2-Kennemerl. 5 15 u.
142 STZO 3-Zandv.m. 3 15 u.
154 EDO adsp. a-Zandv.m. a 15 u.
172 Haarlem adsp. d-Zv.m. c 15 u.
181 Zandv.m. adsp. e-ETO b 15 u.
203 Zv.m. adsp. g-Hillegom d 15 u.
205 Haarlem adsp. h-Zv.m. i 15 u.
Programma zondag 7 december:

Zandv.m.-WA 14.30 u.
Stormvogels 3-Zv.m. 2 12.30 u.

19 DCO 2-Zandv.m. 3 12 u.
34 Zandv.m. 4-DSS 2 12 u.
65 Spaarnestad 2-Zv.m. 6 9.45 u.

104 Zv.m. jun. a-Haarlem a 9,45 u.
123 Zandv.m. jun. c-WH b 9.45 u.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Uitslagen zaterdag 29 november:

TZB adsp. a-v. Nispen a 1-2
Uitslagen zondag 30 november:

VI. Vogels 2-TZB l 2-4
TZB 2-EDO 8 2-1
O. Gezellen 5-TZB 3 4-1
TZB jun. a-DIO a 3-3

Programma zaterdag 6 december:
180 TYBB adsp. d-TZB a 15 u.
192 TZB adsp. b-Hoof d. Boys b uitg.
Zondag f december
45 Hoofd. Boys 2-TZB 2 12 u.
75 DSB 3-TZB 3 12 u.
90 TZB 4-Spaarnevogels 4 12 u.

129 TZB jun. b-Geel Wit b 14.30 u.

Zandvoortse Korfbalclub
Het eerste twaalftal speelt een
thuiswedstrijd tegen Haarlem 3,
aanvang 10.15 uur. Om 1.45 uur
ontmoet het tweede twaalftal in het
sportpark Duintjesveld Oosterkwar-
tier 5. Het adspirantentwaalftal b
krijgt om 2.30 uur Aurora c op be-
zoek.

Zandvoortse Bridgeclub
Zaterdagavond nam de Zandvoortse
Bridgeclub deel aan de strijd om de .
„In memoriam. Jan Visser"-beker te-
zamen met het bondsbestuur, het
districtsbestuur en zeventien ver-
enigingen uit Haarlem en omgeving.

De wisselbeker werd gewonnen
door drie Zandvoortse koppels. Het
koppel mevrouw Schutte-de heer
Sjouwerman behaalde het beste re-
sultaat met 71 punten. Het bridge-
team.' ontving voor deze fraaie pres-
tatie een kleine beker. De fam. Va-
der wist met 61 punten beslag te
leggen op de eerste prijs.

De fam. Brossois kwam met 59i/.>
punt, op de derde plaats. Door deze
bridgeoverwinning komt de beker
voor een jaar in het bezit van de
Zandvoortse Bridgeclub.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Aan de nationale turnkampioen-
schappen, die zondag a.s. in het
Krelagehuis te Haarlem plaatsvin-
den, zullen 24 jeugd-dames en 15
senior-dames deelnemen. De strijd
bij"" de jeugd-dames, waaraan ook 't
O.S.S.-lid A. van Soolingen deel-
neemt, is nog geheel open.
Bij de senior-dames heeft na twee

wedstrijden mevr. B. Ipenburg-
Drommel de leiding; het onderlinge
verschil is echter zo gering, dat
nog van alles mogelijk is. ^

Klaverjassers
K.J.C'. Zandvoort
De eerste ronde van de competitie
van de maand december bracht
winst voor D. J. Visser 1; Van
Norden 2; G. Meier 3; Uitzinger 4.

K.J.C. ,f)e Kroon"
KJC De Kroon beëindigde de com-
petitie van november j.l. met de
volgende verdeling der punten: 1.
P. Samson 5268; 2. mevr. Koning
5180; 3. G. Koper 5108 en 4. M.
v.d. Valk 4993.

K.J.C. Zandvoortmeeuwen
Het kampioenschap van de maand -
november werd gewonnen door I.
Vorös. met 25284 p.; no. 2 werd
A. Keesman met 24733 p.;"no. 3. A.
Visser sr. met 24724 p. De marsen-
prijs werd gewonnen door A. J.
Koper met 14 marsen. - v '

Plaatsvervangend
secretaresse
In verband met tijdelijke afwezig-
heid van de secretaris' der Stichting
„Kennemer Dierentehuis" zal het
secretariaat worden waargenomen
dóór mevrouw C. E. Kraan-Meeth,
Zandvoortselaan 52.

De opbrengst van de gehouden
najaarsmarkt in de Vleeshal' te
Haarlem, heeft 'ruimschoots aan ' de
verwachtingen voldaan; Aan alle in-
stanties, medewerkers eü milde ge-
vers, ' die dit fraaie resultaat heb-
ben mogelijk gemaakt, wordt harte-
lijk dank gebracht ' namens het
Stichtingsbestuur.

- t ' 1 'i l.

v.,'l . '-i i i
Voorplaat

'•', i <J ' i>
en vignetten in linoleumsnede vqn_
'il' !"Clvt-ïs t'Tönbreefcér , ' • „ , , ' . ] ' , ,>,,, '
'!'..|.'H '.'i: ' ! | , , » l l ' l! * * ,'



FAMILIEBERICHTEN

18 december 1958 hopen onze
geliefde louders en grootouders

ARIE KONING
en

ANTJE KONING-KOPER
hun 45-jarig huwelijksfeest
te vieren.

Hun dankbare' kinderen,
Jaap - Ger
Siem - Mary
Ab - Annie

en kleinkinderen

Zandvoort, december 1958
Pakveldstraat 34

Heden ging van ons heen, na
een moedig gedragen lijden,
toch nog onverwacht, onze
lieve zorgzame man, vader,

- behuwd- en grootvader, broer,
schoonzoon en zwager

ARIE KEUR
op de leeftijd van 54 jaar.

Uit aller naam,
A. Keur-Paap

Zandvoort, 3 december 1958
Oosterparkstraat 6

De teraardebestelling zal
plaatsvinden maandag 8 de-
cember te 3 uur op de alge-
mene begraafplaats te Zand-
voort.
Vertrek van het sterfhuis te-
gen 2.30 uur.
Liever geen bezoek aan huis.

Daar het onmogelijk is een ieder
persoonlijk te bedanken betuigen wij
alle medewerkers, die onze Na-
jaarsmarkt tot een groot succes
hebben gemaakt,- langs deze weg
onze hartelijke dank.

Bestuur Stichting
„Kennemer - Dierentehuis"

Aan allen hartelijk dank voor de
belangstelling en medeleven tijdens
mijn verblijf in het ziekenhuis te
Amsterdam en bij mijn thuiskomst.

P. Keur. •
Zandvoort, december 1958
Da Costastraat 10

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 9 uur:

Doktoren:_ _
Julianaweg la hoek Kostverloren-
straat, telefoon 2499

.Zondag 7 december
Dierenarts Jan Heek
Koninginneweg 51, Haarlem, tele-
foon 13174

Wflkzuster:
M. S. Niezen
Van Lennepweg 42, telefoon 2382

Apotheek:
6 — 12 december:
Apotheek Kerkhoven, Zeestraat 71
ledere avond vanaf 6.30 uur
alleen geopend voor recepten en
spoedgevallen.

P R E D I K B E U R T E N
s *

Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 7 december

10.30 uur: ds. C. F. J. Antonides,
pred. te Obdam.
19 uur: Jeugddienst met de film
„De boom des levens" in het
jeugdhuis. Spr. ds. R.H. Oldeman.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 7 december

10.30 uur: prof. dr. M. A. -Beek
uit 'Amsterdam.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmaweg
Zondag 7 december

10 en 17 uur: ds. M. W. J. G. de
Kluis van Santpoort.

Het huis in de duinen:
19.30 uur: ds. A. de Ruiter.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Op aan- en feestdagen H.H. Missen

om 7.30-9.00 uur de Hoogmis en
11.00 uur de laatste H. Mis. In

, Huis in de Duinen om 8.30 uur.
's Avonds Lof om 7.00 uur.

In de week H.H. Missen om 7.00
uur en 7.45; 's avonds Lof om
7.SO uur.

, Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 9 december

3 uur samenkomst in ,Pnlël", Zui-
derstraat 3. !

Jehova's getuigen
Woensdagavond 8-̂ 9 uur bijbel-

studie Koninginneweg 44 en zon-
dagmiddag 2—3 vuur Wachttoren-

_. studie .Hogeweg 7 te Zandvoorc.

.Humanistisch Verbond
Zondag 7 dec., 9.45 u., 298 m. Ra-
diotoespraak door dr. B. W. Scha-
per. Onderwerp „Tien jaar mensen-
recht".

ZIJN ER NOG WENSEN?
Notten heeft nog een
goede keus in St.;Nlc. \
geschenken -<••
Overhemden, zakdoeken
„Delana" skibroeken
Meisjesvesten
Sokken en truien
Babygoed en luiers
Nylonkousen - Linnengoed
Warm wollen ondergoed
Onderjurken, nylon, katoen

Koopt U het bij

De Kampioen
Haltestraat 59 - Telef. 3398

Tevens koucenxeparatie

Slagerij Gaus
750 gr mooie lappen 2,55
500 gr rosbief 2,50
250 gr tartaar '..- 1,10

Maandag" -en dinsdag •'"
250 gr biefstuk ' 1,45

500 gr. Varkenslappen ..
500 gr. Varkenskluifjes.
Mager lamvlees
per 500 gram vanaf

... 2,60

... 0,60

1,80

SOEPPAKKET
150 gr gehakt
100 gr poulet, samen 0,89

150 gr gebr. rosbief 0,90
250 gr leverworst 0,65
500 gr gekookte worst 1,30
250 gr Saks. leverworst 0,69
100 gr ham, 100 gr gek. worst 0,85
100 gr grove worst
100 gr saks. leverworst 0,85
KERKSTRAAT 14 - TELEF. 2102

Amsterdamse -
Groentecentrale

Jan Filmer
TOLWEO 16 - TELBJF. 3195

GROENTEN
Lof per pond 39
Spruitjes extra, per pond 29
Bloemkool extra, per stuk 79
Worteltjes 2 pond 25
Prei 2 pond 30
Andijvie 2 pond 35
Gekookte bietjes 2 pond 25
Kroppen sla, mooi, 2 Voor 35
Groene kool 3 pond 25
.Wortelen 3 pond 25
Uien 3 pond 25
Rode kool 3 pond 25
Koolraap 3 pond 25

FRUIT
Handsinaasappelen,
6 voor 100
Pers sinaasappelen, zoet

8 voor 100
Goudreinetten 3 pond 35
Handgoudreinetten 3 pond 55
Jonathans, mooi, 3 pond 35
Jonathans extra, 3 pond 65
Cox d'Orange 3 pond 58
Cox d'Orange 3 pond 98
Golden Delucious, heel erg
lekker, 3 pond 85
Stoofperen 2 pond 29
Frankenthalers, per pond 85

Panklare prei, per pond 25
Panklare hutspot p. pond 10
Panklare soepgroenten
per ons 15
Panklare worteltjes 2 p. 35
Panklare uien, per pond 18
Panklare andijvie, p. pond 25
Panklare rode kool, p. p. 10
Panklare boerenkool p. p. 19
Panklare groene kool,

per pond 15
Panklare koolraap, 2 pond 25 •

AARDAPPELEN

10 kg Zeeuwse bintjes ... 180
10 kg Zeeuwse

eigenheimers 180

ENGELSE LES
voor elk gewenst doel;
emigr., bijwerk, van scho-
lieren enz. Mevr. B. Pot-
ter, Brederodestraat 32-1.

Wegens enorm succes:
VARKENSVLEES:

Schouderkarbonade ... 500 gr. 1,78
l kg 3,40

Ribkarbonade 500 gr. 1,98
Haaskarbonade 500 gr.' 2,18

RUNDVLEES:
Rlblappen " '. 500 gr. 2,08
Magere lappen 500 gr. 2,40
Rösbief, lende, entre cote

500 gr. 2,60
Biefstuk' !•.' 100'gr. 0,65
l pond gehakt, l pakje margarine

. 1','SO
Winkellappen en stukjes vlees

f- 500 gr: 1,88

,La Viande'
KL. KROCHT l, TELEFOON 2432.

* Trekje k ZILVERVLOOT- N

al? Haal>:t andezrs
Ürecrt tij

G E V E S T I G D IN ELK P O S T K A N T O O R

D
NIEUWE VOLKSWAGENS
'58 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.
Pieters, Haarl.str. 2, tel.3652

WONINGRUIL
Dordrecht-Zandvoort

Gevr. in Zandv. woning m.
minst. 6 krs. Huur max.
ƒ 150,- p.m. Aangeb. in
Dordrecht' vijf kamer wo-
ning op g. st., bouwj. '39,
huur ƒ 50,50 p.m. Br. aan
G. L. v. d. Hum, Soemba-
straat 63, Dordrecht.

WONINGRUIL Zandvoort
Aangeb. bovenh. 5 k., 2
keuk., bad., gr. war., ged.
v. fietsenschuur, vrij uitz.
Huur ƒ 54,50 p.m.
Gevr. groter huis, liefst m.
gar. Hogere huur- geen
bezw. Br. 9403 Z. Crt.

Te huur: GEM.% ETAGE
m. douche en tel. t/m april
Kostverlorenstraat 18.

Dame, verpleegster, werkz.
in A'da.m, vraagt tijd. ZIT-
SLAAPK. m. keukengebr.,
of evt. w,arme maaltijd.
Br. nr. 9404'bur.-Z?'Crt.-

Te huur gevr. van l mei
t.m. 31 aug. 1959 VRIJ
HUIS bev. min. 3 a 4 k.,"
keuk. en badgel.h. Br. m.
omschr. en prijs onder nr.
9401 tur. Zandv. Crt.

Jonge vrouw, b.b.h.h. zoekt
GEM. KAMER m.' pens.,
Zandv. of omg. Br. met
prijsopg. nr. 9402 Z. Crt.

TE KOOP:
WOONHUIS (n.bouw in
Zandv.-Z.( gr. woonk., 3
sl.k., badk., 2 w.c.'s, gar.,
oliestook. ƒ 47.000.
TE BOUWEN BXJNGA-
LOW met gar. Dicht bij
zee, bev. woonk., l gr. en
2 kl. sl.k., badk. Gereed:
mei 1959.
Inl. Makelaarskantoor van
Sluisdam, Paradijsweg 11,
tel. 2361-2671.

Te koop ° PENSION met
pand 9 k., 2 keuk., badk.,
C.V., 16 bedden.l Vraagpr.
ƒ 60000, evt. te huur met
overn. v. inventaris.
.Makelaar K. C. v. d.
Broek, Brederodestraat 25
(niet telefonisch).
GOTH. HUISKAMER te
koop m. bijp. vloerkleed
ƒ 450. Fazantenstraat 2.

Te koop: VLOERKLEED
en HUISKAMERLAMP.
Haarlemmerstraat 26.

WEGGELOPEN kl. br.
HONDJE. Terug te bez.
Kostverlorenstr. 47achter.

TE KOOP:
Zeer sol. geb. PERCEEL,
oud 2 jaar, wegens over-
plaatsing, bev. ben. 2 gr.
k-, eethoek, keuk., garage,
bov.: 4 k., badk. zolder;
eigen gr., m. febr. te aanv.
Vraagprijs ƒ 50000; hyp.
beschikb. tegen lage rente
Grote BUNGALOW, bev.
5 k., keuk., gar., oliestook
Met voorj. te aanv. Grote
tuin, eigen gr. Vraagprijs
ƒ 63.000 met stoffering;
MOD. HUIS met rgarage
schuur. Eigen gr. Bev. 6
k. k., dadelijk te aanv.
Hyp. beschikbaar ƒ 38000.
HUIS m. c.v., gar., bev.
5 k., keuk., gr. tuin en
schuur. Vraagpr. ƒ 37.500.
Met mei te aanvaarden;
Pracht HUIS a.d. Z. Bou-
•levard, oliestook, gar., bev.
6 k., keuk. en bijkeuk.,
voorjaar te betrekken;
GEM. VILLA'TJE te huur
voor l jaar. Zeer nette st.,
voor klein gezin;
GEM. HUIS tot juni te
huur a.d. Zuidboulevard.
MAKELAAR W. P A'A P
Hogeweg 17, telefoon 2965

Gevraagd^ flinke

Banketbakkers-
bediende,

Bakkerij Swijtink', Potgie-
terstraat 24, tel. 2865.
Ter overname gevraagd
KINDERSKISCHOENEN
maat 34-36. D. Muller, Ju-
lianaweg 5, tel. 2334.

Aangeb. l p. MEISJES-
BONTLAARSJES, maat
35;, 2 p. jongensch. maat
37, z.g.a.n. Paap, Dr.
Gerkestraat 42.

Te koop gevraagd HUIS
voor zelf bewoning, bij
voorkeur vrijstaand met
fl. tuin en gebouwd voor
1940. Br. met prijsopgave
onder no 9405.

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hll-
legom, telef. K,2520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

FINANCIERING
van auto's motoren en ma-
chinerieën. Alle verzekerin-
gen. Verzorging van zie-
kenhuiskosten, verzekering

A.Z.R.
C.Terol, Brugstr.5, tel.2898
Rijks gedipl.

schoonheidsspecialiste
(manicure)
Behandeling volgens afspr.
Indien gewenst ook aan
huis. Telefoon 3658.

DIRECTE BOUWMOGELIJKHEDEN
in uitbreidingsplan Zuid te Zandvoort
Middenst. woningen met modern comfort in
blokjes van twee en drie.
Uitsluitend voor ingeschrevenen of voor hen die
economisch aan de gemeente zijn gebonden.
Totale stichtingskosten ca. ƒ- 24.000—ƒ 27.000
(incl, alle 'kosten, ook hyp.acte-, grond- en
overdr.kosten).

' Compl. douche m. geiser, tochtvrije ramen en
deuren, roestvrij stalen aanrecht etc.

. Inlichtingen: - v
i • Gemeentehuis té Zandvoort en-

Bouwfonds Ned. Gemeenten, Dreef 34, 'Haarlem
tel. 02500-13986.

Iets bijzonders in

Nylons
ie. NAADLOZE KRISTAL

NYLONKOUSEN, 15 den.

2e. Zeer fijne WANDEL NYLONS
m. naad, 60 gauge, 30 den.
naar keuze

per paar

,25225 3
per 2 paar

90

HAARLEM'

HEEMSTEDE:
ZANDVOORT»

0MUIDEN:
• ̂••M

DEZE
AANBIEDING

GELDT

Maak van Uw tijd-
schriften 'n waar-
devol boek. - Laat
ze daarom bij ons

inbinden.

GERTENBACHS
DRUKKERIJ

Achterweg l - Telef. »1»S

DE MOOISTE PROGRAMMA'S
staan U te wachten
U ziet' en hoort het 'op z'n
best met '
PHILIPS RADÏO en TËLE-

\ VISIE; seizoen , 1959. Super
"' kwaliteit voor 'iedere , beurs! '

Leuke kleine, toestellen. Moderne '
apparaten, salonkasten.'. , ' ,
Bestel heden bij ons.uw toestel.,Wij zorgen voor een prima ontyangst!
Wij demonstreren, gaarne bij u thuis. Uw oude radio heeft inruil-'
waarde! Keus uit.vele modellen! , , ,
Philips nieuwste platenspelers en wisselaars, met een mooie album en
langspeelplaat voor'u.

" 'Komt u eens kijken en luisteren? •
Wij regelen desgewent, na t persoonlijk overleg, de betaling met u.

, RADIO TELEVISIE!) SPECIALIST

Erkend gedipl. Philips •> service*-
dealer voor radio en televisie.

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat' 7-'- Telef. 2534

Daar kimt u tieen
Monopole

Zaterdag 6 en zondag t december,
8 uur: film „Mijn beste vijand".
Woensdag 10 -en donderdag 11 de-
cember, 8 uur: film „De Zwarte
Baretten".
ZonSagmiddag 7 december, S,90
uur: jfilm „Pechvogel & Co" ,

'*

i - Hotel Bouwes
Gedurende het weekend: Cor Halle-

sextet.
, Zondags matinee.

' ' ., - * '•
\ , '''Stadsschouwburg, Haarlem
Zaterdag 6 en zonddg 7 december,
8 t-'uur : .'Toneelgezelschap. Johan
Kaart „Potas, Perlemoer en de
Pekinees".

Elke fijnproever LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150



RADIO EN TELEVISIE
Grote ketize PHILIPS draagbare radio's - In

PHILIPS WASMACHINES
romre STOFZUIGERS
»*?»£»« *«*«».«•» CENTRIFUGES
SCKAITB bOKEN/i PLATENSPELERS
BLAUPUNKT KOELKASTEN

onze showroom tonen vrty V het allernieuwste -
J. KEUR

Electro-radio-technisch bureau
BURGEM.
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

Betaling desgewenst in overleg

Aanleg, onderhoud, reparatie en revisie
van elektrische licht» en krachtinstallaties

Eveneens verzorgen wij volautomatische regelinstallaties
voor alle voorkomende industriële processen.

Voorts levering van
VENTILATOREN, SCHAKELKASTEN, TEMPERATUUR-
MEETINSTALLATIES, LUCHTVERHITTERS enz.

Vraagt vrijblijvend offerte aan:

N,V, Ingenieursbureau „KRACHT"
Hoofdkantoor:
KONINGSPLEIN 36
DEN HAAG
Tel. 331737 (4 lijnen)

Filiaal:
DUINSTRAAT 8
ZANDVOORT
Telefoon 3882
(Na 18 uur: 3277)

Erkende

AUTORIJSCHOOL
„ZANDVOORT"
THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

Autorijles
Verhuur van
Opeis Rekord
zonder chauffeur

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen. Tot
1.30 uur geopend. Zee-
straat 62, tel. 2263.

WIST U
dat 20% korting op alle
stoomgoederen perma-

nent wordt gegeven,
Indien U deze brengt
en haalt in ons filiaal.
KERKSTRAAT 26

Chemische wassery
en ververij'

KEYSER
T«lefoon 2653

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.

' Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

HEEFT U IETS OP TE
RUIMEN?? Wy kopen alle
soorten meubelen en inboe-
dels. Overal te ontbieden.
P. Waterdrinker, telef. 216*

THEATER „MONOP OLE"
Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

ZATERDAG 6 en ZONDAG 7 DEC., 8 uur

Mijn beste vijand
(Me and the colonel)
Danny Kaye, Curd Jurgens, Nicole

' Maury - AJtim Tamiroff, Francoise
Rosay en Martita Hunt.
Nooit zag U Danny Kaye zó kos-
telijk en zó menselijk. Deze uitzon-
derlijke film werd o.m. in Amerika,
Engeland en Nederland (Amster-
dam) maandenlang geprolongeerd.
Toegang alle leeftijden.

WOENSDAG 10 DECEMBER en
DONDERDAG 13 DECEMBER, 8 uur

Cinemascope Technicolor

De Zwarte Baretten
(No time to die)
met Victor Stature en Leo Genn,
Anthony Newley, Anne Aubrey,
Lucsana Paluzzi.
Mannen van staal in stalen mon-
sters. De verfilming van de gigan-
tische strijd in de Tripolitaanse
woestijn. Toegang 14 jaar.

ZONDAGMIDDAG 7 DECEMBER, 2.30 uur.
Speciale matinee.'

Pechvogel
Dean Martin en Jerry Lewis, de
twee kostelijkste dwazen van Ame-
rika bezorgen miljoenen mensen
lachstuipen.

Maandag 8-en dinsdag 9 december
gereserveerd voor de Zandv. toneel-
vereniging „Op hoop van zegen".

Vrijdagavond 5 december gesloten

ERKENDE BOVAG JVIOTOR- en
AUTOHANDEL

SMIT
PARALLELWEG 32-34 TELEF. 2S91

Wij kunnen U thans leveren
alle bekende merken

Motoren, scooters,
bromfietsen
Ook voor

reparatie en onderhoud
hei aangewezen adres m Zandvoort
Betaling op gemakkelijke conditie
Komt U eens langs, het verplicht U tot niets!

DE VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLEM EN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

helpt U
ALS OVERHEIDSINSTELLING

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die IS niet

inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-

keliers) aan het Kennemer Financierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

Bestel tijdig uw

Visitekaartjes
Gertenbachs Drukkerij, Achterweg l

UIT DE PERS:

Dr. Drees is het eens
met Burger
Iedereen is het
eens met

Slagerij
Burger

Igebr'*!
(BURGER!
i slagerij en |

NATIONAAL «n INTERNATIONAAL B6KROONO

Ook deze week weer
EXTRA VOORDELIG

Heerlijke kalfslappen
500 gram 2,38
750 gr. fijne riblappen... 3,28
500 gram rosbief, lende,
entre cóte, staartstuk 2,75

De gehele week koopjes
bijv.
250 gr. bief stuk-tartaar 1,10
250 gr. heerl. leverworst 0,58

Maandag en dinsdag
250 gram razend malse

biefstuk 1.48

Woensdag en donderdag
500 gr. gehakt h.o.h 1.10
100 gram Kinnebak ham,
100 gram ham, samen... 0.49

100 gram Berllner,
100 gr. ham, samen.. 0,79
100 gr. gekookte rookworst
100 gr. Saks., samen 0,39

500 gr. magere varkenslappen
2,68

500 gr. magere osselappen
2,40

500 gr. kalfsfricandeau... 2,75
500 gr. haaskarbonade... 2,38
500 gr. varkensfilet,
heel fijn 2,75

Koopt vlees in een
klassezaak, dus bij

Gebr. Burger's slagerijen
HALTESTRAAT 3

AMSTERDAM - HAARLEM — ZANDVOORT

HoJbdL
Annex CABARET EXTASE

Zandvoort
Het gehele jaar geopend

Programma maand december
Gedurende de week-ends het

Cor Halle-sextet
met zang van

LUUT BUIJ8MAN
Afgewisseld door een

cabaretprogramma
met internationale artisten

ZONDAGS MATINEE
met volledig avondprogramma

+
Reserveert tijdig uw tafel
voor uw Kerstdiner en/of

Oudejaarsavondsouper

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING n a
Zijlweg 63, Haarlem, tel. 15H1
Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver-
zorging van begrafenissen, cre-
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

Een stofzuiger om trots op
te zijn:

Excelsior
stofzuiger

Nieuw mqdel, prima zuig-
kraaht ƒ 145 of ƒ 2 p.w.

Televisie Radio Specialist '

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 233*

HOLIDAY
Auto's zonder chauffeur
Uitsl. model 1957 en 1958 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapitan,
Fords Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10454

Voor al uw
ONDERHOUDSWERK
VERBOUWINGEN en
NIEUWBOUW, naar:

Bouwk. Aannemingsbedrijf^

„ARJO H

p.a. P. Bakkenhoven, Piet
Leffertsstraat 19, Zandvoort.

ABONNEERT U
op de

ZANDVOORTBB
COURANT

Belangrijke
telefoonnummers

* en adressen
2000 Brandmelding
2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gemeente Secretarie
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flintennan

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

2135 Zandvoortse Courant, Gerten-
•Ittchs Drukkerij, Achterweg 1.

3048, 3044 Politie
3346 Hoboplex, Stationsplein 13-15,

Hout, board, Wplex

Gertenbachs Drukkerij
verzorgt al uw

FAMILIE
DRUKWERK
Achterweg l
telefoon 21S5

30% KORTING
(Derhalve gelden de volgende prijzen)

COLBERT-COSTUUM
MANTEL-COSTUUM
DEMI
MANTEL

JAPON (eenvoudig)

PANTALON

ROKJE (eenvoudig)

DORPSSTRAAT 59 TE AMSTELVEEN — TELEFOON 4016

HALTESTRAAT 39 TE ZANDVOORT - TELEFOON 2810

f3,95

f2,85
f 1,75
f 1,6Q

AMSTERDAM - HAARLEM - DEN HAAG

HILVERSUM - BEVERWIJK - LEIDEN V O L L E D I G E S E R V I C E

De Chemische Wasserij voor de betere kleding
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H jn- administratie':";, rt-i-'
4 "Achterweg l-

Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

OORTSECOUR
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBAGHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Fascinerend en waarschuwend
toekomstbeeld

in rapport over de groei van de wereldbevolking

Zal de wereld tenslotte aan overbevolking ten.ondergaan? Of zal zij
de middelen vinden om aan de angstaanjagende bevolkingsgroei paal en
perk te stellen? Het probleem is niet nieuw. Maar door de onrust-
barende stijgingen in de laatste decennia is het probleem wel bij-
zonder accuut geworden. En het valt dan ook niet té verwonderen, dat
de Verenigde Naties dit jaar onder de titel „De toekomstige groei van
de wereldbevolking" een rapport het licht hebben doen zien, dat ondanks
zijn talrijk statistisch materiaal en zijn wetenschappelijke onder-
toon fascinerende lectuur is geworden.

In het rapport wordt een aantal
toekomstverwachtingen uitgesproken
die tot nadenken stemmen. In de
komende 25 jaar zal de wereldbe-
volking van 2,5 miljard tot 4 mil-
jard zielen toenemen. Tenzij er" een
catastrofe komt, of indien er door de
een of andere oorzaak een plotse-
linge verslechtering intreedt in de
hygiënische vooruitgang, zal tegen
het jaar 2000 de wereldbevolking
tussen de 6 en de 7 miljard perso-
nen bedragen. .Da\ jaar 2000 ligt
niet ver meer van ons af.

„Nooit in de geschiedenis van de
mensheid heeft de mens zich zo snel
vermenigvuldigd als in de huidige
eeuw"," merkt het rapport waarschu-
wend op. Inderdaad is die vermenig-
vuldiging onheilspellend. De eerste
mens moet ongeveer 200.000 jaar ge-
leden zijn opwachting op de aarde
hebben gemaakt, thans bedraagt de
wereldbevolking 2,5. miljard. Maar
het onheilspellende is, dat terwijl de
mensheid 200.000 jaar nodig had om
het huidige wereldbevolkingseijfer te
verkijgen, het slechts dertig jaar zal
duren alvorens er een slordige 2
miljard mensen bij zijn gekomen.
Wanneer het ritme van de bevol-
kingsaanwas niet afneemt, zal over
600 jaar (weinig langer geleden
werd de Nieuwe Wereld ontdekt)
elk mens nog maar., o ver één-vier-
kante meter beschikken om zijn
leven te slijten. Het is een angst-
wekkende gedachte. Natuurlijk zal
het zover nooit komen. De mensheid
zal middelen moeten vinden om de
stroom in te dammen. Het V.N.-rap-
port zegt "hierover: „Zolang het een
kwestie was om de bevolking te
doen toenemen, waren wij deel van
de stroom, die werd gevolgd door
een miljoenen jaren durende evolutie.

-_ Maar toen wij geconfronteerd wer-
den met het probleem om die groei
te stuiten, bemerkten wij dat wij
tegen de stroom inzwommen." Het
is een waarschuwing van de, V.N.-
deskundigen, dat het zoeken naar
wetenschappelijke middelen om de
toekomstige vloedgolf te stuiten,
niet voldoende is. Uit het rapport
blijkt duidelijk, dat het bevolkings-
vraagstuk een kernprobleem van de
tweede helft van de twintigste eeuw
vormt. Indien dit brandende vraag-
stuk niet op bevredigende wijze
wordt opgelost, zouden de woorden
van de beroemde Britse bioloog,
Julian Huxley, wel eens waarheid
kunnen worden: „De beschaving is
altijd in gevaar. Wij spannen ons
thans in het hoofd te bieden aan de
dreiging, van de atoomoorlog. Maar
wanneer wij dit gevaar hebben af-
gewend, moeten wij ons met de
grootste urgentie teweerstellen te-
gen het groeiende gevaar ,dat de
overbevolking van de aarde gaat
vormen."

De aanwas van de bevolking gaat
deze eeuw - wel bijzonder snel. En-
kele cijfers kunnen dat illustreren:
terwijl de wereldbevolking van 1850
op 1094 miljoen zielen wordt geschat,
bedroeg zij in 1900 al 1550 miljoen,
dat is dus een stijging in de laatste
helft van de vorige eeuw met 42
procent, of een gemiddelde van 1£
procent in de twee perioden van 25
jaar. Daarna volgde een stijging tot
1907 miljoen in 1925, en in 1950 was

Het Zandvoorts in de
' Hollandse dialecten

Op zaterdag 3 januari a.s., 's mid-
dags om twee uur precies, zal in
het Trippenhuis (Kloveniersburgwal
29a) te Amsterdam-C een sympo-
sion worden gehouden. Dr. B. van
den Berg (Haarlem) zal spreken
over „De plaats van het Zandvoorts
in de Noordhollandse dialecten". Het
symposion wordt georganiseerd door
de Dialectencommissie van de Kon
Nederlandse Akademie van Weten-

j schappen.
; Belangstellenden''kunnen dit sym-

posion -bijwonen na schriftelijke' of
' telefonische opgave aan het secreta-

>, riaat der commissie,, Nieuwe, Hoog-
• straat 17, Amsterdamse, telefoon
! 22.29.02: " '

dit getal reeds gegroeid tot 2500 mil-
jcen personen. En de verwachtingen
voor de toekomst, in procenten uit-

edrukt? 53 procent in de periode
1950-1975 en 64 procent van 1975-
2000.

Een blik in de verder verwijderde
:oekomst is een hachelijke zaak. Be-
trouwbare berekeningen voor het be-
volkingsverloop in de 21e eeuw zijn
bijna onmogelijk, omdat het nu een-
maal heel moeilijk is zich de om-
standigheden op aarde in te denken,
wanneer er meer dan tweemaal zo-
veel mensen wonen dan thans. Men
kan het zich bijna niet voorstellen,
dat er geen veranderingen zouden
tomen in de huidige' getallen van
mortaliteit en vruchtbaarheid. Men
Ican zich ook indenken, dat andere
"actoren er toe zullen bijdragen om
de adembenemende bevolkingsgroei
tot staan te brengen. Mocht dit alles
niet zo zijn, dan zou volgens het
V.N.-rapport, eerst een getal ergens
tussen de 10 en de 25 miljard zielen
een evenwichtspunt betekenen.

Wat zijn de oorzaken- van deze
verrassend snelle bevolkingsgroei ?
Er zijn er verschillende, maar een
van de belangrijkste is' wel, dat we-
gens de verbeterde medische om-
standigheden de vermindering van
het sterftecijfer een verschijnsel is
geworden, dat'.an „bijnft~ alle landen
der wereld sedert geruime tijd waar-
neembaar is. Daarbij komt dat ook
in de nabije toekomst wordt gere-
kend op een substantiële verminde-
ring van het sterftecijfer. Uitzonde-
ring moet gemaakt worden voor
sommige gebieden — in het bijzon-
der Midden-Afrika — die te ver van
bestuurscentra verwijderd liggen om
van de vruchten der medische we-
tenschap te kunnen genieten. Vrij
betrouwbare schattingen hebben uit-

ewezen, dat de mensen in deze

Afrikaanse gebieden gemiddeld niet
langer dan 30 jaar leven. Dit in
schrijnende tegenstelling£<tot Noord-
Amerika, Argentinië, Japan, Europa,
Australië, Nieuw-Zeeland en de Sow-
jet-Unie, waar dit cijfer reeds om
de zeventig schommelt of al hoger
is. Een stijging boven de 75 jaar
wordt echter voorlopig niet ver-
wacht. .

Een even gewichtige reden als de
mortaliteit is ongetwijfeld het feit
dat de geboortecijfers in landen met
grote vruchtbaarheid geen enkele
neiging tot dalen vertonen. Terwijl
in de meeste staten van Europa het
reproduktiecijfer om de 1.25 schom-
melt, bedraagt dit cijfer voor het
grootste gedeelte van de wereldbe-
volfting drie. Belangwekkend is ook
dat in de landen waar een betrekke-
lijk laag geboortecijfer is, er gepfl
aanwijzingen bestaan dat de vrucht-
baarheid aan verdere verminde-
ringen onderhevig is. En terwijl over
de gehele wereld vroeger maar de
helft van de babies meerderjarig
werd, hebben de verbeterde medische
omstandigheden er zorg voor gedra-
gen, dat thans in de meeste landen
90 procent van de zuigelingen k;;ns
heeft om voor een nageslacht te
zorgen.

Bij deze gigantische vlucht, die de
wereldbevolking heeft genomen, is
het interessant na te gaan in hoe-
verre er verschuivingen zijn opge-
treden in de verhouding tussen de
technisch ontwikkelde landen (Nrd-
Amerika, het zuiden van latijns
Amerika, Japan, Europa, Australië,
Nieuw-Zeeland en de Sowjet-Unie)
en de onderontwikkelde landen
(Afrika, behalve de Unie, Centraal
en tropisch Zuid-Amerika en Azië,
behalve Japan en de Pacific eilan-
den). In 1950 bedroeg het aandeel
van de technisch ontwikkelde landen
in de totale wereldbevolking 34,5
procent, dus iets meer dan één-
derde. Aan het einde van deze eeuw
zal dit aandeel zijn geslonken tot
minder dan één-vierde. Reeds thans
leeft de helft van de bevolking in
tropisch Azië. Terwijl er thans drie
geboorten en twee "sterfgevallen per
seconde in de wereld plaatsvinden,
zal dit over een luttele twintig jaar
vier geboorten en-,twee^sterfgevallen
per seconde zijn. Daarbij moet men
bedenken dat in 1978 van elke drie
geboorten er twee en van elke vier
sterfgevallen er bijna drie in Azië
geschieden. Indien het bevolkings-
vraagstuk inderdaad een kernpro-
bleem van de tweede helft der 20e
eeuw wordt — en daaraan kan nau-
welijks worden getwijfeld — dan
ligt het lot van de mensheid dus in
handen van Azië. De cijfers van het
bevolkingsrapport geven wel een be-
angstigend toekomstbeeld.

Voetbal met verrassing
Zandvoortmeeuwen en V.V.A. speelden gelijk

J.l. zondag speelde Zandvoortmeeuwen op eigen terrein een wedstrijd
tegen V.V.A. uit Amsterdam. Een ontmoeting die — voor beide partij
en — niet zonder verrassingen bleef.
Voor de rust leidde V.V.A. met 2-0 en het zag er naar uit dat Zand-
voort opnieuw een voetbalveer zou moeten laten. De rust had echter
zo'n verkwikkende uitwerking op het elftal van de badplaats, dat bin-
nen vijf minuten na de hervatting- van de wedstrijd een 2-0 achter-
stand werd omgezet in een gelijk spel.
Het werd zelfs 3-2 voor de thuisclub maar toen liet V.V.A. niet langer
met zich spelen en maakte opnieuw gelijk.

Zandvoortmeeuwen kan zeker op
een goede wedstrijd terugzien. Er
werd weliswaar geen topvoetbal ver-
toond, maar de voorhoede was thans
voortdurend in actie en liet tijdens
deze ontmoeting verscheidene ma-
len uitstekend samenspel zien.
Helaas liet de achterhoede ditmaal
een (ernstige) steek vallen.

De thuisclub ging direct na de af-
trap in de aanval, maar juist tijdens
dit kleine overwicht van Zandvoort-
meeuwen, tikte rechtsachter Stok-
man bij een ongevaarlijke aanval
van V.V.A. de bal te zacht naar van
Koningsbruggen terug, die er niet
meer bij kon. Midvoor Van Ame-
rongen sprong direct naar voren en
schoot de bal in het verlaten doel
(0-1).

Zandvoortmeeuwen liet zich door
deze tegenslag gelukkig niet depri-
meren en ging weer in het offensief.
Het hoofdstedelijk doel kwam hier-
door in het nauw, maar het werd
uitstekend verdedigd door de 18-
jarige Jongbloed, die de vele schoten
van de thuisclub op behendige wijze
wist te keren. De schaarse aanvallen
van V.V.A. werden weliswaar in de
kiem gesmoord, maar bleken toch
niet zonder gevaar. Dit werd wel dui-
delijk, toen tien minuten voor het
einde van' de eerste helft twee Zand-
voortse verdedigers in het beruchte
gebied een "tegenstander klem zet-
ten. De toegewezen strafschop werd

B oekhoudingen
*

Financiële adviezen

B. Polak Sr.
H. de Grootstraat 25 - Telef. 2282

3-e a
ap

staat tny,

Tante Agaat werd bang

Vrienden, het is al mijn relaties be-
kend dat ik niet uitblink in bezig-
heden, die men de verzamelnaam
„huis- tuin- en keukenwerkjes"
pleegt te geven. Toen ik nog in mijn
ouderlijk huis verblijf hield, heb ik
eens een oud en goed lopend' uur-
werk gedemonteerd, louter en al-
leen om een buurjongetje te over-
tuigen dat ik de technische capaci-
teiten bezat de boel weer in elkaar
te kunnen zetten. Het leek mij een-
voudig een kwestie van dezelfde
werkzaamheden in omgekeerde
volgorde. Ik "enfin ik haal-
d(i de niet te miskennen toorns mijns
vaders op mijn hals. De klok heeft
nooit meer gelopen Een andere
keer had ik nee, laat ik het
verleden nu maar rusten, wat mij
nu is overkomen is vervelend ge-
noeg. Ik moet er over spreken, om
mijn bezwaard gemoed te ontlasten

Vrienden, het betreft mijn hos-
pita

Deze goede vrouw stelt een onbe-
perkt vertrouwen in mij en begrij-
pelijke eerzucht noopte mij dat ver-
trouwen niet de beschamen, toen zij
mij voor een aantal huishoudelijke
opgaven plaatste.

Er was op een gegeven ogenblik
een slijtageproces geloof ik, opge-
treden in de lichtvoorziening van het
huis. Er sprongen achterelkaar
stoppen. Ik bedoel dat de ene stop
van het schakelbord telkens sprong.
Nu maakte de term „de stop is ge-
sprongen" reeds in mijn kinderja-
ren een diepe indruk op mij. Een
springende stop associeerde mijn

i gedachteleven aan rampspoed en
ellende, want ik zag in mijn ver-
beelding steeds blauw-rode steek-
vlammen en uiteengespatte porce-

' lijnen' stoppen en andere narigheid.
Deze'' keer was het raak. Ik weet

niet hoe het kwam, maar ik dronk
een kop thee op mijn kamer en op-
eens, f loep uit! Ik dronk m'n thee
in het aardedonker.

Even later gestommel in de ka-
mer beneden mij en de wekroep van
de goede vrouw: „Meneer me-
neerü" (Het klonk hartverscheu-
rend en onmiddellijk maatregelen
eisend).

„Kunt U nou niet eens die stop-
pen zo maken, dat ze niet meer
doorslaan?" vroeg tante Agaat, zo-
als ik haar altijd noemde. „Wat zat
U te doen?" vroeg ik streng. Dat
had ik eens gehoord van een elec-
tricien, die weer licht moest bren-
gen in een in het donker gezet per-
ceel. Het eerste, wat hij vroeg was
een informatie naar de bezigheden
van de bewoners. „Gut meneer "
zei tante Agaat, ietwat beledigd,
„kijk me niet zo an. Ik zat gewoon
in m'n stoel bij het lampje een
kruiswoord-puzel op te lossen". (Ze
zegt altijd puzel). „Ah bij het
lampje!" riep ik als een recher-
cheur, die een belangrijke aanwij-
zing heeft gekregen.

Ik inspecteerde daarop — bij het
licht van een door tante aangedra-
gen kaars — het gehele schemer-
lampje met pseudo-deskundigheid.
Ik schroefde de lamp los en blies
in de fitting. Ik peuterde aan het
snoer en liet zo nu en dan een on-
drukt geknor horen. (Dat doen
haast alle electrlciens en loodgie-
ters soms ook wel eens).

„Mooi, tante!" zei ik opgewekt,
„dat is dat!" Ik ging met het kaars-
je naar het schakelbord in de bij-
keuken waar ik heet kaarsvet over
m'n vingers kreeg. Prompt liet ik
de enige lichtbron in huize Agaat
vallen, waardoor de toestand van
aarde-donker opnieuw intrad. Tante

liet een gil en bracht de plotselinge
duisternis in verband met een fout
in mijn onderzoekingen. „Ziet U nou
wel?" kreet ze mekkerend.

„Nee", zei ik, „ik zie niks". De
kaars brandde na volle vijf minu-
ten weer. (Er werd heel wat tijd
genomen om de, lucifers op te zoe-
ken. Die lagen nog bij de kruis-
woordpuzel). Wat ik nu zeg, vol-
trok zich in ongeveer twintig mlnu-
ten: stop losschroeven, koperen
draadje opzoeken om de stop te
maken, draadje aan de stop beves-
tigen, draadje ongeveer achtmaal
bevestigd, omdat het telkens los
zat, stop weer indraaien
Ja, de stop indraaien. Nergens ging
licht aan. Ik scharrelde naar de
huiskamer, op de voet gevolgd door
tante Agaat, die beweerde dat ze 't
zo eng vond allemaal. Ik haalde
luidruchtig m'n neus op. Dat doe ik
altijd als ik kregel word. Het lamp-
je van de schemerlamp lag op tafel!
Triomfantelijk ondernam ik de te-
rugtocht naar het schakelbord, na
natuurlijk eerst de lamp in de fit-
ting te hebben geschroefd.

Het schakelbord glansde koud in
het bleke kaarsvlammetje, groteske
schaduwen wiegelden op de wit ge-
kalkte muren van de bijkeuken.
Tante Agaat huiverde hoorbaar. Ik
controleerde nog even of het draad-
je goed zat en met een blik van een
kapitein, die commandeert: Met vol-
le kracht achteruit, draaide ik de
stop in het schakelbord. Bij het
laatste „lekker strak aandraaien"
hoorde ik een scherpe tik, terwijl er
een paarse vlam uit het schakelbord
schoot, door m'n vingers heen, no-
tabene.

De rest van de avond heb ik ge-
spendeerd om tante Agaat bij te
brengen, te kalmeren en haar te
overtuigen dat er ergens een sto-
ring moest zijn, waar mijn krach-
ten en technisch inzicht in te„kort
schoten. Wij hebben ook geen licht
meer gehad, die avond. En tante
stelt nu niet meer zo'n onbeperkt
vertrouwen in mij.

Ik troost mij met de gedachte dat
de niets-wetenden ook niets te ver-
antwoorden hebben.

BARTJE.

door Van Wieringen in een doelpunt
omgezet. (2-0).

De Zandvoortse voorhoede ging
opnieuw naar voren en zette 't Am-
sterdamse doel onder zware druk —
vier hoekschoppen binnen drie minu-
ten — maar de schoten gingen rake-
ling langs de goalpalen of werden
door Jongbloed prachtig wegge-
werkt.

In de tweede helft werd de achter-
stand in de eerste twee minuten tot
1-2 teruggebracht. Een achterwaart-
sc kopbal van rechtsachter Döppen-
decker werd door Jan Visser opge-
vangen, Jongbloed liep zijn doel uit,
werd handig omspeeld en zag de bal
achter zich in het net verdwijnen.

Nog geen drie minuten later ston-
den de partijen op gelijke voet. Cas-
tien plaatste de bal naar Jan Visser
die, in zeer moeilijke positie, kans
zag Jongbloed voor de tweede maal
het nakijken te geven. Döppendecker
probeerde nog met een wanhopige
poging de bal van de doellijn te ver-
wijderen. Het mocht echter niet
baten (2-2).

Zandvoortmeeuwen verzamelde
door dit succes nieuwe moed en was
voortdurend in de aanval. Tijdens
dit offensief maakte de achterhoede
van Zandvoort het zich wat al te
gemakkelijk, waardoor er voor het
Zandvoortse doel tal van gevaarlijke
momenten ontstonden. Eenmaal
werd een doelpunt door scheidsrech-
ter De Nijs afgekeurd, toen de doel-
verdediger op onjuiste wijze werd
aangevallen. De aanvaller maakte
kennis met de hardheid van de paal
en moest zich laten vervangen.

Twintig minuten voor het einde
leek het er op dat de wedstrijd in
het voordeel van Zandvoortmeeuwen
zou worden beslist. De Amsterdamse
speelhelft werd opnieuw door de
thuisclub bestormd. Het offensief
van Zandvoort was bijna onderdrukt
toen de bal bij de vrijstaande Kees-
man terecht kwam. Deze aarzelde
geen moment (3-2)

V.V.A. ging hierna in de aanval,
aangevoerd door midvoor Van Ame-
rongen, die overal opdook. Door zijn
volhardend optreden slaagde V.V.A.
Gf in vijf minuten voor het einde
van de wedstrijd de gelijkmaker te
scoren. De achterhoede van Zand-
voort werd door het enthousiaste
spel der hoofdstedelingen over-
spoeld en rechtsbinnen Hamstra
bracht via een schot van Van Ame-
rongen de stand op 3-3.

De Amsterdammers zagen een
overwinning in het verschiet en vie-
len Zandvoortmeeuwen fel aan. Het
was jammer dat twee minuten voor
het einde een incident de stemming
in de overigens sportieve ontmoeting
kwam bederven. Linksachter Zwem-
mer kreeg van rechtshalf Melsert
oen klap. De scheidsrechter nam
geen halve maatregelen en stuurde
Melsert van het veld.

In de stand kwam geen verande-
ring meer. J. G. B.

Zandvoortse Bridgeclub
De eerste competitie van de Zand-
voortse Bridgeclub is geëindigd. Op-
nieuw werd in de A-lijn het koppel
de heren Fabel-Schutte eerste met
282.22 procent. Een overwinning met
een klein verschil want de voor-
sprong op no. 2 de fam. Van Eckelt
bedroeg slechts 1.93 procent. Het
dameskoppel Bakkenhoven-de Jong
degradeerde met 197.15 procent. De
plaats van dit team werd ingenomen
door het koppel de heren Agste-
ribbe-Stor met 269.58 procent. Ook
hier was het verschil met no 2 het
dameskoppel Vallo-Vulsma miniem
n.l. 1.92 procent. De fam. Paardebek
degradeerde met 239.59 procent naar
de C-lijn.

Het dameskoppel Keur-Schutte
promoveerde met een grote voor-
sprong (283.66 procent) naar de B-
lijn; no 2 behaalde 262.80 procent.
De fam. Kranenburg verhuisde naar
de D-lijn (227.41 procent).

Het koppel de heren Mulder Smit-
Van der Wijden promoveerde met
302.55 procent naar de C-lijn. Het
dameskoppel Snijer-Den Belder bleef
met 202.13 procent op de laatste
plaats.
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WONINGRUIL A'dam-Zandvoort of
omgeving1. Aangeb. kamer-suite en
zijk., zolderk. en bergzolder. Huur
Huur ƒ 48,85 per mnd. Br. onder no
9504 Z. Crt.

Gevraagd WERKSTER. Mevrouw A.
C. Reuijl, Langelaan 2, Bentveld,
tel. 02500-26313.

WERKSTER gevraagd van 9-1 uur.
Brederodestraat 25.

Gevraagd WOONRUIMTE voor a.s.
echtp., gem. of ongem., of zomerh.
Br. onder no 9506 Z. Crt.

Nette jongeman vraagt ZIT-SLPK.
met koud of warm water, voor en-
kele weken of langer. Bi', onder no
9507 Z. Crt.

Aangeboden pracht nieuw TAFEL-
BILJART, 160 x 90, met alle toebe-
horen, wegens omstandigheden van
ƒ 285,— voor ƒ 150,—. Br. onder no
9501 Z. Crt.
MEISJE b.z.a. voor 5 ochtenden, bij
kinderen, event. ook kantoor. Br.
onder no. 9503 Z. Crt.

To koop gevr. MOD. HUIS, 5 a 6
kamers. Br. onder no 9505 Z. Crt.

Gevraagd HULP IN DE HUISHOU-
DING voor hele of halve dagen bij
gezin v. KLM vlieger met 4 kind.
Vinkenstraat 36.

Te koop KINDERWAGEN (uit-
neembaar). Van Lennepweg 36 I.

Gevraagd voor direct

STENO-TYPISTE
Br. onder no. 9502 Z. Crt.

Rijks gedipl.

schoonheidsspecialiste
(manicure)
Behandeling volgens afspr.
Indien gewenst ook aan
huis. Telefoon 3658.

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen. Tot
1.30 uur geopend. Zee-
straat 62, tel. 2263.

Woensdag en donderdag
GEHAKT-REKLAME

500 gram gehakt en
1-pakje margarine ƒ 1,80
Mooie MAGERE
SPEKLAPJES 500 gr. 1,48

La Viande
KI. Krocht l, telef. 2432

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Zaterdag 13 en zondag U dec.
8 uur

Toneelgroep „Theater"
'n Moordverhaal

Pr. ƒ1,25 t/m ƒ5,- (a.i.) Coup
geld. Plaatsbespr. op speeld.
en 2 d. erv. v.10-3 u. Na 12
uur tel.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2000 Brandmelding
3100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2345 Gemeente Secretarie
3202, Informatiebureau Vreemdolin-

Cenvcrkeer, Kiosk Raadhuisplein.
9424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
3831 Boekhandel v/h Esvê,

Grote Krocht 17.
3963 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3135 Zandvoortse Courant, Gerten-
•bachs Drukkerij, Achterweg 1.

3048, 3044 Politie
3348 Hoboplex, Stationsplein 13-15,

Hout, board, triplex

Daar kunt u heen
Monopole

Woensdag 10 en donderdag 11 de-
cember, 8 uur: film „De Zwarte
Baretten".

Hotel Bouwes
Gedurende het weekend: Cor Halle-

sextet. v

Zondags matinee.
*

Stadsschouwburg, Haarlem
Zaterdag 12 december, 8 uur: To-
neelgroep „Theater" met ,,'n Moqrd-
verhaal".
Zondag llf december, 8 uur: idem.

Ranglijst Zandvoortmeeuwen
De stand in afd.
luidt als volgt:
Baarn
West-Prisia
Zeeburgia
J.S.V.
Zandv.' meeuwen
V.V.B.
V.V.A.
Watergr.meer
H.B.C.
Hollandia
Kennemers
Holland

West, 2e klasse a,

11 9
11 7
11 5
11 4
11 4
11 5
11 4
11 3
10 4
11 4
10 l

O
l
3 3

11 3

2 18
3 15
13

4 3 12
4 3 12
l 5 11
3 4 11
3 5
l 5
O 7
4 5
O 8

28-12
29-18
20-23
17-17
16-17
21-18
24-22
16-16
16-25
14-18
14-26
11-24

Gertenbachs Drukkerij
verzorgt al uw

FAMILIE
DRUKWERK
Achterweg l
telefoon SJS5

J

KJ.C. „Noord"
De eerste ronde van de competitie
van de maand december gaf de vol-
gende punten verdeling te zien:
C. H. Keur 5526; C. Leen 5464; H.
Bol 5393; KI. Jacobs 5191.

De tweede ronde wordt niet op
donderdag, maar op woensdag 10
december gespeeld.

Openbare bibliotheek
Nieuwe aanwinsten

C. G. Jung - Onze tijd en onze toe-
komst.

Hawthorne Daniel - De onuitput-
telijke zee.

B. W. F. Dagevos - Huis-, tuin- en
cocktailfeestjes.

Henk J. Peppink - Leven en wei-
zijn van U en uw auto.

Paul Eipper - Ik houd van katten.
Gavin Maxwell - Volk in riet en

modder.
Heinrich Böll - Erzahlungen
Waldemar Bonsels - Die Biene Ma-

ja.
Ernst Glaeser - Das Unvergang-

liche.
Georg Hermann - Jettchen Gebert.

Zandvoortse Korfbalclub

Het eerste twaalftal heeft zondag-
ochtend een mooi resultaat behaald
tegen het leidende Haarlem 3. Met
de rust bedroeg de achterstand 3-2,
het einde kwam met een verdiend
gelijk spel (4-4). Een kostbaar punt-
je was binnen.

Het tweede twaalftal leed opnieuw
een nederlaag. Op eigen terrein werd
met 7-1 verloren van Oosterkwartier
5.

Zandvoortse Schaakclub
De uitslagen van de gespeelde wed-
strijden voor de N.H.S.B. luiden:
Z.S.C. I-Kijk Uit III 61/..-3V»
Z.S.C. II-Bloemendaal III SiL-ÜL
Oude Slot I-Z.S.C. III 9 /,-i/"2 "

Voor de A. van Coevefden-beker
moet de laatste ronde nog worden
gespeeld. Er zijn nog twee gegadig-
den over n.l. Janssen met 8 1/3 punt
en Lindeman met 7i/2 punt, Het ziet
er naar uit dat Cti. Janssen voor
de tweede maal de beker gaat win-
nen; een remise is hiervoor reeds
voldoende. ~~

Bestel tijdig uw

Visitekaartjes
Certenbachs Drukkerij, Achterweg l

In de aangegeven woningen
- mag de huisvrouw

gratis De Gruyter's koffie schenken.
Als zij zich bekend maakt aan De Gruyter,
Postbus 276, 's-Hertogenbosch, krijgt zij

gratis een kilo Goudmerkkoffie.

Wie je ook neemt..*
het zijn tien tegen één
De Gruyter's koffieklanten

Ze zijn het er allemaal over eens, dat
De Gruyter's koffie verreweg de geurigste,
de lekkerste is.

Koffie uit De Gruyter's eigen branderij,
krakend vers afgewogen uit aromabe-
schermende silo's. Alleen bij De Gruyter
zó vers, en zó voordelig door 10°/o korting.

-'SSilSiSSsssi::*;*-:*!-*?!1

NRU
tot en met 16 dec. 1958

F en van De Gruyter'» winkels te 's-Hertogenbosch

Bij aankoop van 250 gr. koffie of 50 gr.Oploskoffie
Ni

een busje Oploskoffie (50 gs)
voor slechts f 1.50

f elk 2e pak zellr. bakmeel extra
* of Cakemeel voor halve prijs

pakjes Vanillesuiker 15 et

VOORDEEL

VOORDEEL

DE KOFFIE- EN THEEZAAK
581310
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„OP DRIFT"
Tweemaal door „Op hoop van zegen"

De Zandvoortse amateurtoneelvereniging „Op Hoop van zegen" huldigt
klaarblijkelijk de zegswijze „Wie het kleine niet eert, is 't grote niet
weert"! Na de opvoering van Madame Tic-Tac, waarmee het vorig sei-
zoen op aulk een grandioze wijze werd besloten en die het uitsteken-
dó gezelschap van „Op hoop van zegen" een 2e prijs opbracht in de
4e Natu-toneelwedstrijd, speelde een „gemengd dubbel kwartet" van
deze vereniging maandag- en dinsdagavond j.l. een pretentieloos en niet
al te ingewikkeld toneelspel van Jan Lemaire jr., „Op drift" geheten.

Ook deze opgave bracht het ambi-
tieuze ensemble — onder regie van
de heer J. G. Bisenberger — tot een
goed einde. Men kan dus zeggen
dat O.H.V.Z. van* alle markten thuis
is! En dat is ook zo. Want langza-
merhand heeft deze vereniging ver-
schillende bekwame en geroutineer-
de figuren gekregen, waardoor het
spelpeil zodanig wordt opgevoerd
dat een vergelijking met beroepsge-
zelschappen gerechtvaardigd is.

Het verhaal, spelend in een vis-
sersplaatsje, is eenvoudig. Een vis-
ser, Marius, die tezamen met zijn
vrouw, dochter, zoon en oude va-
der' z'n brood verdient, heeft een
hobby: schilderen. Mede door het
niet geheel verantwoorde enthousi-
asme van bezoekers, die zijn werk
kopen en door de stimulerende in-
vloed van Saskia, een jonge toeris-
te, geeft hij zijn eigenlijke beroep
er aan en wijdt zich uitsluitend aan
zijn artistieke bezigheden. Z'n werk
is echter niet bijzonder veel waard
en dit wordt op ondubbelzinnige
wijze door een in het vissersdorp
wonende kunstschilder, wiens oor-
deel door Maria, Marius' vrouw,
wordt gevraagd, geuit. Marius gaat
echter door met schilderen en ver-
waarloost zijn beroep en z'n schui-

. ten, zeer tot ongenoegen van z'n
oude vader en z'n zoon, Remy, die
hem bij herhaling trachten terug
te brengen' tot zijn oorspronkelijke
broodwinning. Bovendien wordt hij
zo begeesterd door de stuwende be-
wondering van Saskia, dat hij zelfs
liefde opvat voor haar., een liefde,
die door Saskia niet wordt beant-
woord. Een en ander wekt nogal
misverstand en twijfel bij zijn huis-
genoten en speciaal bij zijn vrouw,
die lijdt onder de verhouding, die
Marius met Saskia zou hebben.

De .kunstschilder, Pieter Holst,
wiens openhartige en negatieve be-
oordeling voor Marius niet onbe-
kend is gebleven, houdt van Ma-
rius' dochter, Silvia, die haar hart
aan hem geeft. Het wordt deze
twee niet bepaald gemakkelijk ge-
maakt, want Marius wijst op een
gegeven ogenblik in een drama-
tische scène Pieter de deur. Hij
meent namelijk dat Pieter Holst de
hand heeft gehad in de weigering
van een tentoonstellingscommissie
to Parijs, waarheen Marius zijn
werkstukken heeft gezonden. De
commissie accepteert Marius' werk
niet. Dit brengt hem buiten zich-
zelf en hij verliest alle redelijk den-
ken. Hij verklaart Saskia z'n liefde,
maar deze zet hem met beide voe-
ten op de grond. Er kan tussen hen
niets zijn Saskia is getrouwd
en bovendien bewonderde zij alleen
Marius werk. Intussen heeft Maria
ingezien dat zij Saskia verkeerd
heeft beoordeeld. Meer dan ooit is
zij besloten Marius terug te bren-
gen tot zijn gezin en z'n vissersbe-
roep. Saskia vertrekt van het dorp
en het slot komt met een „eind
goed, al goed". Marius heeft de crn-
stige crisis in z'n leven doorstaan.
Hij keert terug tot vrouw en kinde-
ren en gaat zijn beroep weer opvat-
ten. Hij legt tevens zijn aanstaande
schoonzoon, Pieter, niets meer in de
weg!

Marius werd gespeeld door de
heer J. Bos, die met deze vertolking
een knap stuk werk verrichtte. Hij
maakte de visser, die aan zelfover-
schatting leed, volkomen geloof-
waardig en was tevens in de ogen-
blikken van z'n ^jpperste verwarring
en teleurstelling bijzonder goed.

Maria, z'n vrouw, was een rol,
die aan mevr. J. Bisenberger-Krom-
hout was toebedeeld. Zowel in haar
verbeten vechten voor haar huwe-
lijksgeluk als in haar moedeloze
angst en twijfel, was zij zonder
meer uitstekend. Het gebaar, waar-
mee zij aan het einde van het twee-
de tafereel haar man vergevingsge-
zind kuste, sprak van grote teder-
heid.

Mej. Tini van Dalen had een aller-
aardigste rol: Silvia, de dochter van
Marius en Maria. In haar fleurige
en kleurige kledij van vissersmelsje,
was zij een zeer lieftallige verschij-
nlng op het toneel. Haar spel was

hartveroverend, het muntte uit door
grote natuurlijkheid en juist inzicht.

Remy, de zoon van Marius en Ma-
ria, werd gebracht door de heer
Adri Bisenberger, die wederom be-
wees zich in dit gezelschap bijzon-
der goed op z'n plaats te voelen.
Ook hier een verfrissende onge-
dwongenheid, gepaard aan een per-
fecte beheersing van het „stille
spel". Een jonge kracht, die zijn
weg wel zal vinden op de planken.

Ramon, de vader van Marius, was
een, rol voor de rustige heer L.
Paap, die — naar het ons voor
kwam — iets te jeugdig leek voor
een in zijn vak vergrijsde visser,
hoewel hij een indrukwekkende
grijze ringbaard droeg. Wij vonden
z'n gang wat te recht op. Ergens

moest het toch aan te zien zijn hoe
zeer hij „gebukt ging" onder het
miskennen van het eerzame vissers-
beroep en het verwaarlozen van de
barken!

Zijn spel was echter goed, zon-
der hoogtepunten weliswaar, maar
getuigend van een zekere toewij-
ding en inleving in de situaties.

Saskia van Staal, de bewonde-
raarster van Marius, werd uitste-
kend vertolkt door mevr. B. van
Soolingen-Bos. Zij was een char-
mante tegenspeelster van de heer J.
Bos; Steeds weer treft het ons in
deze kundige toneelspeelster dat zij
na een ietwat „stroeve aanzet" op-
eens loskomt en dan bijzonder raak
typeert.

Pieter Holst, de kunstschilder,
was voor rekening van de heer Jb.
Bos, die een grote mate van zelfver-
zekerdheid aan de lag legde! Een
goede vertolking met slechts hier
en daar een enkel zwak momentje.

Mevr. A. Herfst-van Turenhout
had de taak' een babbelzieke buur-
vrouw (Rosa) uit te beelden! Dit
ging haar ongetwijfeld goed af.

Ofschoon het stuk in sommige
passages de neiging vertoont te ver-
vallen in een soort melo-dramatiek,
werd er gelukkig nergens gechar-
geerd door het gezelschap. Jammer
was het dat een bepaald deel van 't
publiek (wij bezochten de dinsdag-
avondvoorstelling) een gebrek aan
onderscheidingsvermogen demon-
streerde en lachen moest, waar Jan
Lemaire beslist geen lachers wenste.

De dames kregen na afloop bloe-
men. H.W.

Deze week is in
ptrecht het feit her-
'dacht dat tien jaar
geleden de verkla-
ring van de rechten
van de mens door

de algemene vergadering van de
Verenigde Naties werd afgekon-
digd.
Tijdens deze herdenkingsplechtig-
heid is o.m. het woord gevoerd door
dr. G. M. J. Veldkamp, staatssecre-
tarts van economische zaken.

Deze spreker noemde de verkla-
ring van de rechten van de mens
een mijlpaal in de ontwikkeling en
de uitstraling van het sociale den-
ken en hij zag in deze herdenking
niet zo zeer een reden tot viering
als wel tot bezinning.

Tegenover de rechtsschendingen,
die in vele delen van de wereld de
mensheid nog worden aangedaan,
individueel en collectief, bestaan
geen sancties. Men kan ergens con-
stateren dat de rechten van de mens
sijn geschonden en men kan hier-
tegen protesteren en de bedrijver(s)
van de rechtsschending kwalifi-
ceren als misdadigeis, uiteindelijk
blijft de mens onbeschermd tegen
de wandaden van een misdadigers-

brein, dat zich manif stc.rt in een
staatsalmacht.

Dan is het ook goed om zich al-
leen maar te bezinnen op de beteke-
nis van de verklaring van de rech-
ten van de mens. Deze verklaring
kan op dit ogenblik mets anders
zijn dan een appèl voor het wereld-
geweten en een middel om dit ge-
weten te laten spreken.
Dr. Veldkamp noemde twee schnj-
iiende voorbeelden van lechtsschen-
ding: Hongarije en Indonesië. En
ondanks de plechtige verklaring
van de rechten van de mens, stond
deze mens plotseling alleen en zon-
der bescherming tegenover de aan-
tasting van zijn rechten.

Het wereldgeweten werd wel ge-
appelleerd, maar de bedrijvers van
het onrecht bleven hun gang gaan.
Er is geen wereld-recJitscollege,
dat hun wandaden corrigeert en de
mens m zijn rechten herstelt
Zodat gezegd kan worden dat de
verklaring van de rechten van de
mens slechts een symbolische be-
tekenis heeft.
En de mensheid derhalve symbo-
hsch ivordt beschermd.
Inderdaad, er is geen enkele reden
tot viering.

Zandvoort wil cijfer 11
Een bijzondere badplaats en dat is 't

A.s. dinsdag komen de dames en heren vroeden van Zandvoort, voor
do laatste maal in 1958 bijeen. Zij zullen o.a. een voorstel van B. en W.
behandelen om Zandvoort een stapje hoger te doen stijgen op de ge-
meente ..classificatie" ladder.
Va'n klasse 10 naar klasse 11. Een verhoging die gezien het bijzondere
karakter van de gemeente volgens het college noodzakelijk is.

Het bijzondere karakter van Zand-
voort als badplaats en de eisen,
welke dientengevolge uit bestuur-
lijk en administratief oogpunt aan
het gemeentebestuur worden ge-
&teld, heeft reeds tientallen jaren
tot de praktijk geleid, dat Zand-
voort voor de bezoldiging van de
burgemeester, de secretaris en de
ontvanger werd ingedeeld één klas-
se hoger dan overeenkomt met het
aantal inwoners der gemeente.

Zo gaf de stijging van het aan-
tal inwoners tot boven 12.000 Ge-
deputeerde Staten van Noordhol-
land aanleiding om bij besluit van
10 augustus 1955 Zandvoort in te
delen in klasse 10 (gemeenten van
14.000—18.000 inwoners).

In het begin van 1958 is het aan-
tal inwoners van Zandvoort tot bo-
ven 14.000 gestegen (het bedroeg
op l november j.l. 14.286). Dienten-
gevolge gaat het besluit tot hogere
klassificatie op l januari a.s. feite-
Hjk zijn effect verliezen. t

Teneinde een zo objectief moge-
lijke beoordeling te krijgen van de
vraag in hoeverre indeling van
Zandvoort één klasse hoger dan
waarop zijn inwoneraantal aan-
spraak geeft ook thans weer ge-
rechtvaardigd moet worden geacht,
hebben b. en w. op 12 juni j.l. aan
het Centraal bureau voor verificatie
en financiële adviezen der vereni-
ging van Nederl. gemeenten ge-
vraagd hen terzake te willen rap-
porteren. Begin november heeft be-
doeld bureau het gevraagde rapport
uitgebracht.

Als resultaat van een uitgebreid
onderzoek komt genoemd bureau
aan de hand van twee objevtieve
criteria:
a. de hoogte van de aan het bureau

verschuldigde vergoedingen voor
de controle van de financiële ad-
ministratie;

b. de omvang van de personeelsbe-
zetting;

tot de conclusie, dat Zandvoort be-
stuurlijk en administratief gelijk
gesteld kan worden met een ge-
meentc van 24.000 tot 28.000 inwo-
ners.

Het bureau is dan ook van me-
ning, dat het bijzondere karakter
van Zandvoort een veel grotere be-
kwaamheid verlangt van haar be-
stuurdPrs en ambtenaren dan nor-
maal in een gemeente van ruim
14.000 inwoners het geval is.

Overeenkomstig het advies van
de commissies van bijstand voor al-
gemene zaken c.a. en voor finan-
ciën c.a. stellen b. en w. de raad
voor, hen te machtigen tot Gede-
puteerde Staten van Noordholland
het verzoek te richten, te willen be-
vorderen, dat de gemeente Zand-

voort, ingaande l januari 1959, voor
de bezoldiging van de burgemees-
ter, de secretaris en de ontvanger
wordt ingedeeld in klase 11 (18.000-
24.000 inwoners).

B. en w. delen de raad mede, dat
mevrouw A. Mol-van Bellen en de

heren J. van Sluisdam en D. Vader
op 31 december a.s. — volgens roos-
ter — periodiek aftreden als lid van
het bestuur van de gemeentelijke
instelling voor maatschappelijk
hulpbetoon. In verband hiermede
stellen zij voor over te gaan tot be-
noeming van een drietal bestuurs-
leden dezer instelling, waarvoor zij,
no gepleegd overleg met het be-
stuur, de raad de volgende voor-
dracht aanbieden:
Vacature mevr. A. M.Jffel-v. Sellen:,
l.~mevr. A. jVrrMol^van Bellens Bre-

derodestraat 72. ' * ' •
2 mevr. H. J. Horeman-van der

Moolen, Helmersstraat 50.
Vacature J. van Sluisdam:
1 J. van Sluisdam, Cort van der

Liiidenstraat 32
2. G. J. Sterrenburg, Brederode-

straat 93.
Vacature D. Vader:
1. D. Vader, Kerkstraat 38
2 C. Slegers, Dr. Kuyperstraat 3.

Leren leven in twee werelden
in die van de werkelijkheid en de visuele

Enige tijd geleden heeft het instituut Film en Jeugd zijn tienjarig
bestaan herdacht. Ter gelegenheid van dit decennium heeft dr J. M.
H. Peters een beschouwing gewijd aan de invloed die de film — en de
televisie — als communicatiemiddel en artistieke schepping op ons da-
gelijks leven uitoefent. Een invloed waardoor ons doen en laten een
„tweede gezicht" heeft gekregen. Een reëel en een imaginair. Wij
hebben, reeds als kind, de neiging ons aan beide gezichten te spiege-
len. Wanneer het ene beeld, de werkelijkheid, te hard wordt, te on-
verdragelijk, wenden wij ons tot het andere, het onwerkelijke —
filmbeeld en televisie — en leven daarin verder.
Over dit leven in twee werelden heeft dr. Peters in onderstaande be-
schouwing behartenswaardige dingen gezegd.

De moderne techniek heeft er zich
niet toe beperkt het leven comfor-
tabeler te maken. Zij heeft het ons
ook mogelijk gemaakt naast het ge-
wone leven nog een ander leven te
leiden, een tweede leven in een
tweede wereld. Via het witte doek
van onze bioscopen en via het beeld-
venster van ons televisietoestel kun-
nen we binnenstappen in een an-
dere wereld, waarin we deel kunnen
hebben aan het leven van andere
mensen, in een andere omgeving, in
andere omstandigheden, op andere
delen van de wereld.

Wij zijn niet langer buitenstaan-
der, wij zijn er middenin! Wij wor-
den bij de gebeurtenissen in die
tweede wereld persoonlijk betrok-
ken; wij treden daarin „handelend"
op, zij het dan ook dat dit hande-
len zich beperkt tot een bepaalde
manier van kijken, een kijken via
het zich steeds verplaatsende oog
van de opnamecamera. Als wij zeg-
gen dat de film en de televisie ons
in contact brengen met een tweede
wereld, dan betekent dit eigenlijk:
wij verkeren in die wereld en wij
bewegen ons in die wereld. Zittend
in de bioscoopzaal of in de huis-
kamer zijn wij tegelijk aanwezig
in de wereld aan de andere kant
van het scherm.

Meer en meer wordt het leven
in een tweede wereld via het be-
wegende beeld een dagelijkse aan-
gelegenheid. Dit „vervisualiserings-
proces", deze honger naar het beeld,
vindt zijn beginpunt al lang vóór
de uitvinding van de cinematografie
in de geïllustreerde verhalen en de
geïllustreerde berichtgeving, zo men
daarvoor al niet terug moet gaan
tot de eerste primitieve voort-
brengselen van de beeldende kunst.
Maar pas het natuurgetrouwe be-
wegende beeld, dat ook de toeschou-
wer in beweging brengt, komt bijna
volledig tegemoet aan het verlangen
naar directe beleving van het leven
dat zich buiten onze eigen gezichts-
kring afspeelt. Uit dit verlangen
valt de enorme aantrekkingskracht
van de film en de televisie te ver-
klaren.

Voor zover cijfers een taal spre-
ken maakt het volgende wel duide-
lijk hoever dit vervisualiseringspro-
ces al is voortgeschreden: 4700 mil-
joen mensen bezochten in 1955 in
West-Europa een bioscoop; 2600
miljoen deden het zelfde in de Ver-
enigde Staten. Naar schatting telt
West-Europa op dit ogenblik al 8
miljoen televisietoestellen; de Ver-
enigde Staten alleen al omstreeks
50 miljoen (één op elke drie a vier

inwoners). Hoeveel uren de bezitters
van een televisietoestel in de Ver-
enigde Staten momenteel voor hun
toestel zoekbrengen, kan alleen bij
benadering worden vastgesteld,
maar 20 tot 30 uren per week is al
geen uitzondei, mg meer. En daarbij
valt te bedenken dat de televisie
nog maar aan het begin van haar
zegetocht over de wereld staat.

Wat de technische mogelijkheden
aangaat schijnt het nog maar een
kwestie van jaren te zijn, alvorens
men elk uur van de dag op elk
deel van de wereld een groot deel
van de rest van de wereld in het
beeldvenster van zijn televisietoe-
stel kan opvangen. Het leven met
het bewegende beeld wordt de mo-
derne mens een nieuwe wijze van
leven naast de gewone. Een steeds
groter deel van ons bestaan gaat
verlopen m beelden, wordt „imagi-
nair".

Wat het geregeld leiden van dit
„dubbel" leven voor consequenties
heeft en zal hebben voor de opvoe-
dmg, valt bij de huidige stand van
onze kennis van dit vraagstuk nog
niet in details vast te stellen.

Vijftig jaar geleden was het niet
abnormaal dat de grenzen van er-
varing en levenshorizon van het
kind samenvielen met de grenzen
van zijn woonplaats. De film heeft
ons, nolens volens, allemaal tot we-
reldburger gemaakt. Het kind van
de televisie-eeuw haalt heel de we-
reld door een draai aan een knop
naar zich toe. Zijn omgeving is heel
de wereld. Al op jeugdige leeftijd
wordt zijn geografische, zijn sociale
°n culturele isolatie volledig opge-
heven. Nog voordat het zichzelf vol-
ledig heeft leren kennen, heeft het
al in ruime mate deel gehad aan de
gedachten, gevoelens en strevingen
van mensen, die het vroeger nooit
„persoonlijk" zou ontmoet hebben.

Veel eerder, veel directer en in
veel ruimere mate komt de jonge
mens van tegenwoordig in contact
met de buitenwereld. En daardoor
tevens met andere opvatt-'ngen, an-
dere gedragingen, - - •~ » normen
dan die welke in zij i c'sen omge-
ving opgeld doen.

Misschien ondergaat zelfs zijn
wijze van waarnemen en denken een
belangrijke vcyaiidering door het
veelvuldig contact met cle taal van
het bewegende beeld. Zien via het
oog van de film- en televisiecamera
iö een volkomen andere manier van
ôien dan de gewone. Het is een al-
omtegemvoordig zien, hebben we al
opgemerkt, maar ook een subjectief
zien, ook een denkend en voelend
zien. Want de camera kan ons niet
alleen in een zeer bepaald en steeds
veranderend visueel en ruimtelijk
contact brengen met de mensen en
dingen in de andere wereld, maar
ook in een bijzonder geestelijk con-
tact. Ons zien wordt een kwestie
van een geestelijk standpunt, van
relaties leggen, van gevolgtrckkin-
gen maken, van inzien, doorzien en
vooruitzien. Er is, althans bij een
goed gemaakte film, wel degelijk
sprake van geestelijke activiteit,
van een werking van de eigen ver-
beelding. Maar het is een activiteit
van een heel andere soort dan die
waarop bij het lezen van een boek
een beroep wordt gedaan. Daar
keert de verbeelding datgene wat

(Vervolg op pag..2)



Mensen en zaken
FILM

Br zijn mensen, die naar een
bioscoop gaan om een film te zien,
maar er niet naar kijken. Speciaal
vrouwen zijn nogal behept met deze
min of meer paradoxale handel-
wijze. Als ze thuiskomen, zeggen
ze tegen hun man: „Ba, 't was z'on
enge film ik heb er bijna niets
van gezien."

Ja, men zou gezamenlijk een ge-
zellig avondje naar de bios gaan,
vijf dames, één heer.

De film was in vriendenkring
aangeprezen als een „werk dat je
gezien moest hebben", daarna kon
je rustig sterven. (Met dat eerst
zien en dan dood gaan, blijft 't
nooit alleen bij Napels).

Uit deels levendige verhalen na
het gezellige avondje, deels uit on-
samenhangende schimpscheuten
van een der dames, is komen vast
te staan dat de film zowel spannend
als dood-eng was. Een der dames
had met opgetrokken knieën en
met de handen voor het vertrokken
gelaat geslagen naar de film zitten
„kijken". Uiteraard was haar veel
ontgaan van wat zich op 't scherm
afspeelde. Volgens de ene heer was
dat niet jammer, maar naar het
oordeel van de vier andere dames
had ze beslist moeten • blijven kij-
ken. Ze had dan kunnen zien hoe
prachtig alles, wat aanvankelijk
volkomen in de soep gedraaid
scheen, terecht was gekomen. Wel
heeft ze dit „alles voor elkaar en
nooit meer stout zijn" aan het
einde van de film gezien, (door de
kiert jes van haar vingers heen)
maar ze kon daarom haar tranen
van ontroering niet zo goed moti-
veren als het gros van de dames
(en een half gros) heren dat deed.

Niettemin vond ze 't een enge
rolprent. De vier andere dames heb-
ben nog serieuze pogingen gedaan
een wijziging in haar mening te
forceren.

Maar ze antwoordde, terwijl ze
huiverde: doe me een plezier en
praat er niet meer over !

Nooit zullen degenen, die thuis
achter bleven of bil3ard gingen
spelen, te weten komen hoe het pre-
cies met die film is toegegaan

Want de enige heer van het ge-
zelschap is kwaad naar bed ge-
gaan

Omdat hij zich grenzeloos erger-
de aan de film. MOMUS

SLAG TEGEN DE RAT
Door ratten wordt regelmatig grote
schade aangericht. Beseft U wat het
zeggen wil dat elke nacht in ons
land een schade wordt aangericht
van pl.m. ƒ 140.000 aan voorraden
en gebouwen? Dat het ongedierte
bovendien een gevaar oplevert voor
de volksgezondheid door het ver-
spreiden en overbrengen van ziek-
ten?

Teneinde de rattenbestrijding zo-
veel mogelijk resultaten te doen op-
leveren wordt jaarlijks onder lei-
ding van de Plantenziektekundige
Dienst te Wageningen een landelij-
kc actie tegen de bruine rat geor-
ganiseerd, aan welke actie door vele
gemeenten in Nederland wordt deel-
genomen. In de gemeente Zandvoort
zal woensdag 17 december 1958,
door de dienst van publieke werken

-de slag tegen de bruine rat wor-
den gevoerd. De ingezetenen wor-
den verzocht hieraan hun volle me-
dewerking te verlenen. Zij die last
van ratten hebben worden verzocht
dit op te geven aan de Dienst van
publieke werken, Raadhuisplein 4,
vóór 17 december 1958, teneinde de-
ze actie zo goed mogelijk te doen
slagen.

De direkteur van de dienst van
publieke werken, M. Deutckom.

Bijeenkomst NCVB
Vrijdag 19 december a.s. des avonds
8 uur hoopt de afdeling Zandvoort
van de N.C.V.B. haar Kerstwijdings-
avond te houden in het Jeugdhuis
der Hervormde Kerk.

Kerstconcert in openlucht
Op woensdag 24 december geeft de
Zandvoortse Muziekkapel een Kerst-
concert op het Raadhuisplein. De
muziekuitvoering begint om 19.15 u.

Voetballerskienavond
A.s. zondag wordt, in „Zomerlust"
voor leden van Zandvoortmeeuwen
en de supportersvereniging „Geel-
Blauw" een kienavond gehouden.

Burgerlijke stand
5 december-11 december 1958

Geboren: Dirk Marinus, zoon van
D. M. Kreuger en J. Kunkeler; Ca-
tharina Henriette Adriana, dochter
van F., E. Hendriks en A. G. H.
Coenders; Ralph Hendrik, zoon van
C. A. Kras en T. M. van Staveren;
Lutgerdina Petronella, dochter van
J. v. d. Ploeg en M. Pol.

Getrouwd: Evert Nicolaas Prins
en Engeltje Weert.

Overleden: Arie Keur, oud 54
jaar.

Geboren buiten de . gemeente:
Arthur Peter Lanting; Danny Hui-
zink.

TANDPASTA
.
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Leren leven in twee werelden
ze voorgezet krijgt naar binnen;
bij de film keert de verbeelding zich
als het ware naar buiten. Dit is een
zo nieuwe en zo oorspronkelijke ac-
tiviteit dat ze bij de meeste bio-
scoopbezoekers - en televisiekijkers
nog niet tot ontwikkeling is geko-
men. Men heeft deze nieuwe wijze
van zien nog niet geleerd! Maar met
deze nieuwe wijze van zien worden
wij andere mensen. Door regelmatig
in een andere wereld te leven zijn
wij op andere wijze in de wereld.

Het tijdelijke imaginaire leven,
dat de filmbezoeker in de bioscoop
en de televisiekijker in de huiska-
mer leidt, kan worden gekarakteri-
seerd als een esthetische beleving of
een soort dagdromerij. Daartussen
bestaan vele overgangen. Het hangt
van de producent van de program-
ma's én van de toeschouwer af,
welke vorm zijn imaginaire leven
aanneemt. In het eerste geval heeft
de maker van een film of televisie-
programma met zijn beelden een
werkelijkheid van een hogere orde
geschapen en de toeschouwer over-
wint daarin de gewone werkelijk-
heid met zijn beperkingen en te-
kortkomingen. Hij stijgt daar bo-
venuit en heeft deel aan het crea-
tieve bestaan van de kunstenaar.
In het tweede geval geeft de film
of het televisieprogramma slechts
een min of meer geslaagd surrogaat
van een werkelijkheid zoals de toe-
schouwer zou willen dat ze ook voor
hem zou zijn. Hij zoekt dan de
eigen realiteit niet te boven te
komen, maar te vervangen door een
leven, waarin het hem beter gaat
dan in het gewone of waarin hij al-
thans een zekere bevrijding vindt
van zijn eigen onvolkomenheden,
zijn tekortkomingen in kennis, le-
venservaring, rijkdom, succes,
avontuur, erotiek of wat dan ook.
Men hoeft dit laatste niet onmidde-

Haute Coiffure
Institut de Beauté

Tramstraat II, tel. 2723

Ouders en' kinderen
J.l. maandagavond werd in de Ka-
rel Doormanschool een ouderavond
gehouden. Na de aanwezige ouders
en leerkrachten te' hebben begroet
gaf de voorzitter van de oudercom-
missie, de heer Douma, het woord
aan de heer C. Geurts, hoofd van
een school te Haarlem, die een eau-
serie hield over het onderwerp: „Er
zijn meer lastige ouderen dan lasti-
ge kinderen". Spr. zette uiteen, dat
vele moeilijkheden niet kinderen,
thuis en op school, hun oorzaak vin-
den in de verhoudingen en de sfeer
in de ouderlijke woning. Kinderen
hebben recht op liefde en zij moeten
het gevoel hebben, dat zij er bij ho-
ren. Wordt er geen voldoende aan-
dacht aan hen besteed dan merken
zij dat onmiddellijk en dit kan de
oorzaak zijn van tal van moeilijk-
heden. Op heldere wijze lichtte de
heer Geurts met voorbeelden uit de
praktijk zijn zienswijze toe.

Na zijn uiteenzetting kreeg een
vertegenwoordiger van „Volksonder-
wijs", afdeling Zandvoort, 't woord.
Deze zette het doel en stieven van
„Volksonderwijs" duidelijk uiteen.

In de pauze gaven zich enige
nieuwe leden op voor de afdeling
Zandvoort, waardoor de ledenwinst
dit najaar tot boven de honderd is
gestegen.

Na het draaien van enkele filmp-
jes sloot de voorzitter deze ge-
slaagde bijeenkomst.

Vijf jaar bridge
Ter gelegenheid van 't vijfjarig be-
staan van „Bridgen voor plezier"
werd op 9 december aan de leden
een diner aangeboden in restaurant
„Zomerlust".

De voorzitter, de heer Vleeming,
memoreerde in zijft openingswoord
de ups en downs van de vereniging
in de afgelopen vijf jaar. Hij
bracht dank aan de vroegere en
huidige bestuursleden voor hun aan-
deel in het verenigingswerk. Een
speciaal woord van waardering
richtte hij • tot mevr. de Jong, pen-
ningmeesteresse, en de heer De
Jong, wedstrijdleider.

Bestuur- en leden dankten de heer
Waterdrinker voor z'n medewerking
gedurende de afgelopen vijf jaar.
Hierna bood deze het bestuur een
complete set nieuwe bridgeplankjes
aan. De bijeenkomst, werd, na het
diner, besloten met een vriendschap-
pelijke wedstrijd.

Wegens ziekte van de heer
P. v .d. Mije 'KCzn komen de
watergetijden deze week te
vervallen. ', | l '

Jijk negatief te waarderen. Pas als
men geen genoegen meer kan ne-
men met de tijdelijke en imaginaire
bevrijding of bevrediging in de
beeldrealiteit wordt het bedenkelijk.
Het leven in beelden overschrijdt
dan ver de grenzen van zijn com-
municatie of " recreatieve werking.
Het leven in de tweede wereld wordt
dan niet meer ervaren in functie
van het bestaan in de 'gewone we-
reld, maar wordt een zelfstandig
iets, een geheel eigen wijze van be-
staan naast de reële: een bestaan
in beelden!

Gezien de effecten en mogelijke
consequenties van film en televisie
voor het persoonlijk leven, is het
werkelijk geen overbodige luxe zich
ernstig met deze zaken in te laten.
Dat raakt voornamelijk de peda-
goog en de opvoeder. De gewone op-
voeding, kan men zeggen, beoogt de
jeugd te leren leven in de gewone
wereld. Maar er is langzamerhand
ook-behoefte aan-een film- en-tele-
visieopvoeding, die de jeugd moet
leren leven in de imaginaire wereld.
Het is de taak van een film- en tele-
visiepedagogie ons duidelijk te ma-
ken hoe en in hoeverre dat mogelijk
is. Hoe groter de plaats wordt die
het visuele element in onze cultuur
gaat innemen, hoe groter ook de
noodzaak wordt om de jeugd met
de visuele wereld vertrouwd te ma-
ken.

Het beeld van onze toekomstige
cultuur zal in belangrijke mate
mede bepaald worden door de ont-
wikkeling van de beeldcultuur. Deze
ontwikkeling heeft de opvoedkunde
nu nog in handen.

__ __ r-_--rfK -ïïcxïr.a*' - * JZ -—•\~-- t -v-ta'
H. Volger f
Ia de nacht van t maandag op dins-~
dag is in een Haarlems ziekenhuis
na een langdurig ziekbed 'de heer
H. Volger overleden in de leeftijd
van 76 jaar. tDe heer Volger is ja-
renlang- werkzaam geweest "bij.,het
onderwijs in de badplaats. V/

Hij ".werd op 27 november 1882 in
Winkel geboren en volgde na zijn
lagere en" middelbare schoolopleiding
een onderwijzerscursus .,. aan de
Rijkskweekschool te Haarlem.
Na zijn eindexamen was hij als tij-
delijke leerkracht werkzaam in Be-
verwijk en St~- -Maartensbrug. In
1903 volgde zijn benoeming te
Schagerbrug en in 1906 vertrok hij
naar Zandvoort.

In de badplaats is de heer Vol-
ger aan een viertal l.o.-schole'n ver-
bonden geweest.

Tot januari 1913 aan school B en
tot november 1920 aan school C.
Hierna werd hij ' benoemd tot hoofd
van school A — het huidige politie-
bureau — aan de Hogeweg. In 1924
werd hij in dezelfde functie be-
noemd bij school D, thans Hannie
Schaftschool.

Op l januari 1943 nam de heer
Volger afscheid van het onderwijs
om van zijn pensioen te gaan ge-
nieten. ' ..

Zijn stoffelijk" overschot zal za-
terdagmorgën in Westerveld wor-
den gecremeerd na de aankomst
van trein 11.05 uur.

Uitgestelde lezing
De lezing van de heer P. van der
Mije voor de Zandvoortse Reddings-
brigade op vrijdag 19 december a.s.
in hotel Keur is 'wegens ziekte van
de spreker tot .nader order uitge-
steld.

Voor hei tere
Baby-huidje

BABYDERM-POEDER

en
„Zandvoortmeeuwen"
Uitslagen zondag 7 december:

Zandv.m.-WA 3-3
Stormvogels 3-Zandv.m. 2 " 3-2
DCO 2-Zandv.m. 3 a afg.
Zandv.m. 4-DSS 2 '5-0
Spaarnestad 2-Zandv.m. 6 3-1
Zandv.m. jun. a-Haarlem a 2-0
Zandv.m. jun. c-WH b 3-3

Uitslagen saterdag 6 december:
Zandv.m. 2-Kennemerland 5 1-0
SIZO 3-Zandv.m. 3 . . 3-0

Adspiranten: ;
EDO a-Zandv.m. a 0-3
Haarlem d-Zandv.m. c 1-1
Zandv.m. e-ETO b 1-1
Zandv.m. g-Hillegom d 8-1-
Haarlem h-Zandv.m. i 4-1

Programma zondag 14 december:
Zandv.m.-HBC 14.30 u.
EDO 3-Zandv.m. 2 10 u.

17 Zandv.m. 3-VSV 4 12 u.
35 Zandv.m. 4-Concordia 2 12 u.
77 WD 3-Zandv.m. 7 9.45 u~
98 Zandv.m. jun. a-Bl'daal a 9.45 u.

Programma saterdag 13 december:
197 Zandv.m. 3-SVJ 3 14.30 u.
132 SIZO adsp. a-Zv.m. a 15 u.
148 Zv.m. adsp. c-Kenn.m.l. b 15 u.
180 Zandv.m. adsp. i-Schoten e 15 u.

Zandv.m. 1-AJMV l 14.30 u.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys''
Uitslagen sondag f december:

Hoofdd. Boys 2-TZB 2 2-3
TZB 4-Spaarnevogels 4 4-3
TZB jun. b-Geel Wit b 2-2

Programma zaterdag 13 december:
163 TZB adsp. b-TYBB e 15 u.
Programma sondag Uf december:
32 TZB 1-EDO 6 12 u.
43 TZB 2-V1. Vogels 3 14 u.
71 Spaarnevogels 3-TZB 3 14 u.
35 Spaarndam 4-TZB 4 12 u.

(v.d. Aart Sportpark)
201 DIOS jun. a-TZB a 12 u.

TZB jun. b-Renova c 12 u.
Dinsdagavond houdt TZB een grote
klaverjasavond in samenwerking
met de KAB om fraaie prijzen.

Zandvoortse Korfbalclub
Het eerste twaalftal bindt zondag-
ochtend om 10.15 uur in het sport-
park Duintjesveld de strijd aan te"-
gen Animo Ready 2. Het tweede
twaalftal gaat bij Oosthoek 4 op
bezoek. Voorts speelt het adspiran-
ten b-twaalftal zaterdagmiddag te-
gen Oosterkwartier d.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Na de fraaie succesen van OSS bij
de kampioenschappen, in .Haarlem,
brachten de nationale jeugdkam-
pioenschappen voor O.S.S. '>een te-
leurstelling. De .O.S.S.-turnster, A.
van Soolingen, maakte vóór de wed-
strijd bij het „inwerken.", een onfor-
tuinlijke buiteling, waardoor zij
haar voet blesseerde., Deze blessure
had een ongunstige invloed op haar
topprestaties. > Zij riioest inet een
15e plaats^ 43,95 p:, genoegen ne-
men en werd niet in het' jeugdkorps
opgenomen. Een geduchte tegenval-
ler! - ' T - .'

Bij de dames kon mevr. Ipen-
burg-Drommel na een ,spannende
eindspurt( ringen 9,65' p.) haar na-
tionale titel behouden,, r .zij • het«dat
zij deze titel moest" delen" met" P."
;Fritz. .Beiden- behaalden. 1-94.30 (ps ;>^,
",l Tijderi's, dfe IfilmaVonö' op; [zaterdag

13 december a.s.'in hotel Keur, zal
ook een film van de nationale turn-
l.afnpioenschappen worden gedraaid.'
De heer Akkerman zal de dia's over
•Nieuw-Guinea jtan een toelichting
voorzien tl

De lessen van donderdag 18 de-
cember a.s. zullen i.v.m. een ouder-
avond in de Wilhelminaschool, in
de Karel Doormanschool worden
gegeven.

K.J.C. ..Zandvöort"
Woensdag, j:l. 'spéélde K.J.C.- Zand-
voort de" tweede] ronde voor het de-
cember clubkampioenschap.

No. 1. Bolle;;-"2. J. Nijs;- 3. J.
Versteege; 4. L.- van Nor de.

H * " ,
K.J.C. „De Krpon"
De stand van dé maand december bij
De Kroon luidt als volgt: 1. J. Keur
10363; V. Koning 9710; 3." N.
Heezemans jr. 9632; 4. P. Sam-
son 9583.

Zandvoortse Damclub
De laatste wedstrijd van het eerste
damtiental tegen HDC 2, is voorlo-
pig uitgesteld. De afgebroken wed-
strijd tegen Santpoort zal waar-
schijnlijk in het'voordeel van Sant-
poort worden beslist.

De stand is momenteel 11-9 in 't
voordeel van deze club.

Het tweede tiental heeft VKD 2
in een uitwedstrijd met 12-8 ver-
slagen.

De uitslagen van de onderling ge-
speelde wedstrijden luiden als volgt:

J. Hogendijk-J. Schuiten 0-2
J. van Dijk-O. van Dijk, 0-2
L. J. v.d. Werff-J. van Dijk 0-2
P. Versteege-J. Ovaa 1-1
T. ter Wolbeek-G, ter Wolbeek 2-0

Opstelling ' : * - "
Zandvoortmeeuwen
Het eerste elftal van- Zandvoórt-
meeuwen heeft 'voor 'Me wedstrijd
van ,a.s. zondag tegen HBC uit
Heemstede één1' wijziging onder-
gaan. De opstelling ziet er thans
als volgt uit: -

P. van Koningsbruggen; A. Stok-
man en J. Zwemmer; S. Stobbelaar,
P. 'Keur enx F. >Water; P. Castien,
A. Koning,' J. Visser, J. Keesman
en G. Halderman.-Reserve: G. Keur.
Scheidsrechter K. de Roo.

• 41 0

Voor de ,h,stille armen"
Tweede verantwoording: v. P. & zn.
ƒ 5; L.J'.B. "'ƒ 50; J.C.G.'/ 5; mevr.
B.-R. ƒ" 10; mevr. R.-F, ƒ 20; mevr.
M.K. ƒ''2,50; E.R.K. ƒ 2,50; v.d.B.
ƒ 2;50; N.N. ƒ 2,50; v.P. ƒ '5;~ A-.F.
ƒ 2,50; cfam. K. ƒ 2,50; T.S.-P.. ƒ 10;
P.J.-J. ƒ! 10; G.J.d.M.' ƒ 20; W.V.
ƒ 5; P.J.B. ƒ 12,50. Totaal ƒ.167,50.

Het domité zegt alle., goede ge-
vers en j'geefsters hartelijk dank.. Er
is echter nqgijmeenj nodig.--Men kan
feijn ' geldelijke bijdrage" storten' op
postgironr. 499496 t.n.v. S. Slagveld
Koninginneweg 26. . ••,. ' .' "

PAMILIEBERICHTEN

Heden is tot mijn grote droef-
heid van mij heengegaan mijn
lieve man » - ,

HENDRIK VOLGER . .
in de ouderdom van 76 jaar.

, D, G. Volger-Klomp
Zandvoort, 9 december 1958

" Kostverlorenstraat 102

De crematie zal plaats heb-
ben zaterdag 13_ december in
het crematorium te Velsen,
halte Driehuis-Westerveld, na
aankomst van trein 11.05 uur.

Heden overleed in het Marine
Hospitaal te Overveen, zacht
en kalm, voorzien van de
H.H. Sacramenten der ster-
venden, onze lieve echtgenote,
moeder en grootmoeder
Hendrika Wilhelmina Maria
Versteege-van Eijndthoven

echtgenote van
Joh. Versteege

in de leeftijd van 78 jaar.
Uit aller naam
Joh. Versteege

Zandvoort, 12 december 1958
Tramstraat 2
De plechtige Requiem Mis
zal gehouden worden op
maandag 15 december a.s.
de n.m". 9 uur in de Parochie-
kerk St. Agatha te Zandvoort
waarna de begrafenis op het
R.K. kerkhof aldaar.
Rozenkransgebed zondag-
avond om 7 uur in bovenge-
noemde kerk.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

INENTING TEGEN'DIFTERIE,
KINKHOEST EN TETANUS -

Op dinsdag 16 december a'.s., des
namiddags 3.15 uur (precies) wordt
in het consultatiebureau in de Post-
straat van gemeentewege gelegen-
heid gegeven tot kosteloze inenting"
tegen difterie, kinkhoest en tetanus
van zuigelingen en (nog) niet
schoolgaande kinderen..

Wat de laatste categorie betreft
wordt opgemerkt, dat wanneer twee
jaren -na de vorige — volledige — -
inenting zijn verstreken, van medi-
sche zijde . herinenting aanbevolen
wordt.

De kinderen, die de vorige maand
de tweede injectie hebben ontvan-
gen worden nu Verwacht voor de
derde (en laatste) behandeling.

Men gelieve wederom de inen-,,,,.,
tingskaarten — voor zover aanwë-
zig — mede te nemen.

DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIEKSX

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 9 uur:
Doktoren:

H. K. van Es
Kostverlorenstraat 4, telef. 2058

Zondag 14 december
Dierenarts J. Hagedoorn
Heemst. Dreef 11, Heemstede, ta-
lefoon 35521.

Wükzustcr:
A. Langeveld
Gasthuishofje 27, telefoon 3791

Apotheek:
13—19 december:
Apotheek Wijnne, Haltestraat 8.
ledere avond vanaf 6.30 uur
alleen geopend voor recepten en
spoedgevallen.

P R E D I K B E U R T E N

Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 14 december "
3e Adventszondag

10.30 uur: ds. C. de Ru.
Het huis in de duinen:

19.30 uur: me j. ds. W. H. Buijs.
Jeugdkapel om 10.30 uur in het

Jeugdhuis.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zondag 14 december

10.30 uur: ds. J. Heidinga, Ned.
Herv. pred. te Haarlem.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmawetr
Zondag 14 december

10 en 17 uur: ds. A. de Ruiter.
\

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Op «on- en feestdagen H.H. Missen

om 7.30-9.00 uur de Hoogmis en
11.00 uur de laatste H. Mis. In
Huis in de Duinen om 8.30 uur.

v 's Avonds Lof om 7.00 uur. '
In de week H.H. Missen, om 7.00

uur en 7.45; 's avonds Lof om
7.30 uur. a ' ' '-

Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 16 december

3 uur samenkomst in ,Pniël", Zui-
derstraat 3. " :

Jehova's getuigen
Woensdagavond' 8 -̂9 uur bijbel-

studie Koninginneweg 44 en' zon-\
dagmiddag' 2—3' uur Wachttoren- '

> studie - Hogeweg 7 te Zand voort.
üi

Humanistisch Verbond
iZönda'g^ii 'december, 9^5ju^< 298 ̂ lii'i'
radiotoespraak door" ( prof.n. dr. |M.w
Minnaert. Onderwerp :'*''°,lDe,' bevrij--



Restaurant Zomerlust
Voor de a.s. feestdagen alle
soorten konde schotels bij u
thuis bezorgd.

Inlichtingen én."bestelling:
tel. 3713

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING n a
Zijlweg 63, Haarlem, tel.
Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver-
zorging van begrafenissen, cre-
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J.v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

Voor de komende feestdagen:
HORS-D'OEUVRE FROIDS

Aan huis bezorgd.

„BODAMÈR JR."
Oosterparkstr. 3 telefoon 2313

HOLIDAY
Auto's zonder chauffeur
Ultsl. model 1057 en 19S8 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapltan,
Fords Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10454

Slagerij Gaus
750 gr mooie lappen 2,55
500 gr rosbief 2,50
250 gr tartaar 1,10
500 gr. Varkenslappen -.... 2,60
500 gr. Varkenskluifjes 0,60
SOEPPAKKET
150 gr gehakt
100 gr poulet, samen 0,89
250 gr leverworst 0,65
500 gr gekookte worst '.. 1,30
250 gr Saks. leverworst 0,69
100 gr ham, 100 gr gek. worst 0,85
100 gr grove worst
100 gr saks. leverworst 0,85
KERKSTRAAT 14 - TELEF. 2102

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J.v.d. Bos & Zn
Tel. 2562, Zandvoort Gevestigd 1879

Burg. Engelbertsstraat 54
GLAS-ASSURANTIE

Voor al uw
ONDERHOUDSWERK
VERBOUWINGEN en
NIEUWBOUW, naar:

Bouwk. Aannemingsbedrijf

„ARJO »
p.a. P. Bakkenhoven, Piet
Leffertsstraat 19, Zandvoort.

Waarom zult u
meer betalen?

VARKENSVLEES:
Schouderkarbonade ... 500 gr. 1,78

l kg 3,40
Ribkarbonade 500 gr. 1,98
Haaskarbonade 500 gr. 2,18

RUNDVLEES:
Riblappen 500 gr. 2,08
Magere lappen 500 gr. 2,40
Rosbief, lende, entre cote

500 gr. 2,60
Biefstuk 100 gr. 0,65
l pond' gehakt, l pakje margarine

1,80
Wlnkellappen en stukjes vlees

500 gr. 1,88

,La Viande'
KIi. KROCHT l, TELEFOON 2432

Een stofzuiger om trots op
te stljn:

Excelsior
stofzuiger

Nieuw model, prime zulg-
kracht ƒ 145 of ƒ 2 p.w.

Televisie Radio Specialist

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

„DELANA"
WOLLEN MUTSEN

f2,95
NYLONKOUSEN v.a. ... 1,98
„DUBARRY", „BELAMI" en
JACQ. FATH vanaf 2,98

Babygoed ruime keus

„DE KAMPIOEN"

NOTTEN
Haltestraat 59 - Telefoon 3398

OUDEJAARSAVONDFEEST
VOOR U ALLEN!
Gaat u mee, u 'ziet het op
z'n best met PHILIPS tele-
visie!
Reserveer bij ons uw toestel
en u zit op de beste plaats.

Wij zorgen voor een prima ontvangst.
PHILIPS TELEVISIE 43 cm beeld
vanaf ƒ 795,—.
PHILIPS radio seizoen 1959. Modern van groot tot klein. Prachtig van
toon! PHILIPS platenspelers en wisselaars, nieuwste modellen, met
een prachtig album en een langspeelplaat voor u.
Uw oude radio heeft inruilwaarde!
Verkoop van wasmachines, mooie Schrapf wascombinatie, centrifuges,
alle merken koelkasten e.a. huishoudelijke apparaten.
Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg, de betaling met u.

RADIO TELEVISIE SPECIALIST

Erkend gedipl. Philips service-
dealer voor radio en televisie.

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

Slagerij
Burger

heeft één devies:

beter en
i

NATIONAAL tn INTERNATIONAAL BeKROOND

Extra reklame varkensvlees
250 gr. magere varkenslappen . . 3,15
750 gr. varkens fricando . . . . 3,48

100 gr. ham, 150 gr. boterh.worst samen 79 et
100 gr. cervelaadworstj

100 gr. pork samen 63 et

Heerlijk Lamsvlees
Lamskarbonade, 500 gr... 1,45
Lamsrollade, 500 gr 1,68
Magere lamslappen 500 gr.

2,20
Lamsbout, 500 gram 2,45

Héél mooie riblappen 500 gr.
2,25

Magere lappen, 500,gr.?.. 2,40
Rosbief, lende, staartstuk,
,entre-cote, 500 gr 2,90

Woensdag en donderdag
500: gr. gehakt h.o.h 1,10
100 gr. .pork
100 gram ham, samen... 0.49

Gebr. Burger's
1 ! - ' HALTESTRAAT '3

"AMSTERDAM - HAARLEM - ZANDVOORT

L I V I N G B R A

De beha die model heeft,
geeft en houdt!

Elastische rug is laag en blijft laag -
kruipt nooit op. Schuingeknipte elas-
tische zijpanden voor; perfecte pas-
vorm en volledige bewegingsvrijheid.
Gtkruist elastisch front separeert en
steunt subliem en geeft diep décolleté,
IQ wit en zwart. Alle maten 19.50.
D-cup 24,50.

Pïaytex
Longline Bta

Vraag óók eens naar
de Playtex Living
Longline Bra.
Geeft lange, fraai-
soepele lijn van
buste tot taille en
daardoor een
verjongd, slanke*
figuur.

Restaurant Zomerlust
BEIDE KERSTDAGEN

intiem en sfeervol
kerstdiner dansant
Met zorg samengesteld

Kerstmenu
Muzikale verzorging:

het trio Guus Vervuurt
Inlichtingen en reservering

telefoon 3713

Dameskapsalon ,Eugène'
Hogeweg 72, telefoon 2068 voorheen
Van Baerlestraat, Amsterdam.
-Eugène voor het fijnere genre. Fan-
tasie, incroyable, individuelle. Nieuw-
ste Gold loave en Jcleurspoeltngen.

A-B-C-cup
34.50
D-cup
39.50

Alleenverkoop voor Zandvoort:

MODEMAGAZIJN „DE WAAG"
Haltestraat 40 - Telefoon 2087

NIEUWE VOLKSWAGENS
'58 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.
Pieters, Haarl.str. 2, tel.3652

C. A. L. JANSSEN
geen spreekuur

t. m. 25 december
WONINGRUIL. Aangeb.:
zon. ben.huis, 3 krs, gr.
keuk., achtertuin m. schuur,
centr. dorp. Gevr. dito huis
m. 4 kmrs. Ook gen. bo-
venh. te ruilen onversch.
waar. Br. 9609 Z. Crt.

Woningruil
..AMSTERDAM-

ZANDVOORT
aangeb. Amstelveenseweg
flatwoning met blok c.v.,
vrij water, lift etc. Huur
incl. verw. en voorzienin-
gen ƒ 145,— p.m. Gevr.
woonruimte in Zandvoort
of omg. Inl. tel. K 2500-
34271.

KOOPRUIL ZANDVOORT
Aang. huis met gar., eigen
gr., in villapark, gevr.
huis omg. watertoren. Br.
onder no 9611 Z. Crt.

Te huur: GEM. ETAGE
m. douche en tel., t/m
april. Kostverlorenstr. 18.

GEM. VRIJ BENEDEN-
HUIS te huur, bev. 3 k. en
keuk. Br. 9604 Z. Crt.

Voor 4 mnd. GEM. KA-
MERS m. vr. keuk te huur
Dr. Mezgerstraat 24, tele-
foon 2178.

Aangeb. v. dame GEM.
ZET-SLAAPK. of ZIT- en
SL.K., stookgel.h., gebr. v.
keuk., douche. Br. nr. 9605
bur. Zandv. Crt.

Te koop aangeb. EEN
PARTIJ VERF geschikt
voor winkelverkoop, in de
verpakkingen van l kg, 1/2
kg en kleiner, van beken-
de fabrikaten tegen zeer
voordelige opruimingspr.
Br. onder no. 9610 Z. Crt.

60 KLAPSTOELEN (pas
geschilderd), 10 KLAPTA-
FELS gesch. v. strandtent.
Vulsma, Brederodestr. 100,
telefoon 2325.

Te koop FRISIA HAARD
met dubbele circulatie. Br.
onder no 9601 Z. Crt.

Ter overn. 2 Bruijnzeel-
DEUREN m. glas-in-lood
ramen'en 8 losse kl. en gr.
RAMEN en l t.v. antenne
compleet. Vinkenstraat 16.

Te koop: ETNA HAARD
i.z.g.st. Burg. Engelberts-
straat 78.

Te koop: prima onderh.
HUIS, gel. Schoolpl. 3-3a.
Ben.huis leeg te aanv. Br.
Frans Zwaanstraat 72.

Te koop wegens emigr.:
SLAAPK.- en HUISK.-
AMEUBL., KEUKENUIT-
ZET, WANDELWAGEN-
TJE, KLEEDCOMMODE.
Tramstraat 9bov. (na 7 u.)

Gevr. NETTE WERK-
STER. Mevr. Kuik, Zand-
voortselaan 26.

Gevr. nette HULP IN DE
HUISH. v. 2 midd. p.w.
Loon ƒ 1,25 p.u. Wilhelmi-
naweg 13.

Gevr. net zelfst. MEISJE
niet ouder dan""20 j., vggv.
bekend m. koken. Intern,
in gez. m. 2 kind. Mod.
huis Aerdenh. Tel 02500-
27992 ('s morgens voor 10
uur of 's avonds na 6 u.)
Wie (b.v. o. dame) kan l
d. p.w. tegen verg. tijdens
mijn afw.h. OP MIJN TE-
LEFOON LETTEN van
plm. 9 tot 17 uur. Br. nr.
9607 of tel. 3422.

IK ZOEK HULP voor l
dag' per week, liefst vrij-
dag. Tollensstraat 17.

Gevr. besch. JUFFR. of
MEISJE, niet ben. 18 jr.
van 9 tot 5 uur of 7 uur,
om zelfst. de huishouding
te doen. Hulp voor ruw
werk aanwezig. Mevr. Pe-
ters, Gr. Houtstraat 110,
Haarlem. Tel. 10605.

TE KOOP:
Zeer sol. geb. PERCEEL,
oud 2 jaar, • wegens over-
plaatsing, bev. ben. 2 gr.
k., eethoek, keuk., garage,
bov.: 4 k., badk. zolder;
eigen gr., m. febr. te aanv.
Vraagprijs ƒ 50000; hyp.
beschikb. tegen lage rente
Grote BUNGALOW, bev.
5 k., keuk., gar., oliestook
Met voorj. te aanv. Grote
tuin, eigen gr. Vraagprijs
ƒ 63.000 met stoffering;
MOD. HUIS met garage
schuur. Eigen gr. Bev. 6
k. k., dadelijk te aanv.
Hyp. beschikbaar ƒ 38000.
HUIS m. c.v., gar., bev.
5 k., keuk., gr. tuin en
schuur. Vraagpr. ƒ 37.500.
Met mei te aanvaarden;
Pracht HUIS a.d. Z. Bou-
•levard, oliestook, gar., bev.
6 k., keuk. en bijkeuk.,
voorjaar te betrekken;
GEM. VILLA'TJE te huur
voor l jaar. Zeer nette st.,
voor klein gezin;
HUIS m. gar., eigen gr.,
bev. ben. 2 k. m. eethoek,
keuken, bov. 4 slpk. met
badk. ƒ 34.000,—. Spoedig
te betr.
GEM. HUIS tot juni te
huur a.d. Zuidboulevard.
MAKELAAR W. P A A P
Hogeweg 17, telefoon 2965

Grote Levensverz. maatschappij zoekt voor
haar agentschap Zandvoort en omgeving een

ACTIEVE
AGENT-INCASSEERDER

• 'i
Vast salaris + provisie.
Leeftijd tot 40 jaar i.v. m. pensioenfonds.
Br. nr. 9603 bur. Zandv. Courant.

Ned, Protestanten Bond
Brugstraat 15

dinsdag 16 dec.
n.m. 2.30 uur

KERSTBIJEENKOMST
voor vrouwen.

Ieder is welkom,!

Gevr. NET DAGMEISJE,
zelfst. kunn. werk., v.g.g.v.
per jan. ,goed loon. Duin-
doornlaan 24, Bentveld, te-
lefoon 02500-26084.

Biedt zich aan NET
MEISJE v. dag en nacht.
Leeftijd 21 jaar. Br. onder
no 9602 Z. Crt.

ERVAREN .CHAUFFEUR
gevr. A. C. Koomen, Pa-
trijzenstraat 2, tel. 2787.

B.z.a. per l jan. of eerder
MEISJE v. halve dg., on-
versch. wat. Br. 9608 Z.C.

Wie heeft mijn F IETS
staande tegen muurtje Ma-
risstraat p. ongeluk VER-
PLAATST of MEDEGE-
NOMEN? Ben zeer gedup.
A.u.b. bericht of tel. 2743.
Marijke van Ve^ssem, Bre-
derodestraat 92a.

GARAGE GEZOCHT naas-
te omg. v. Stolbergweg v.
wintermaanden. Br. 9606
bur. Z. Crt. of tel. 3422.

ENGELSE LES
voor elk gewenst doel;
emigr., bijwerk, van scho-
lieren enz. Mevr. B. Pot-
ter, Brederodestraat 32-1.

J. DE VALK
verzorgt uw

complete
woninginrichting
VLOERBEDEKKING:
LINOLEUM
BOUCLé
JABO
COLOVINYL
voor keukens, gangen, etc.
RONYFELT
TRETFORD
(voor het bekleden van
trappen m. plastic strips)
Kent u al ons „Vorwerk"-
tapijt, 130 cm breed!! In
prachtige tinten, onver-
woestbaar en bijzonder
mooi.
Vraagt vrijblijvend offerte
en stalen!
v. Kinsbergenstraat 11,
telefoon 2962

Werkplaats
Haltesfxaat 4, sousterain

WINKELIERS,
Maakt reclame
door middel van
de

ZANDVOORTSE
COURANT

*
Maak steeds tijdig uw
advertentie gereed!
Achterweg l
Telefoon S1S5

Hotel Bouwes
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Beide Kerstdagen

Diner-Dansant
Aanvang 7.30 uur

Uitgebreid internationaal
cabaretprogramma

31 DECEMBER:

Oudejaarsavond-
viering

Aanvang 9 uur
Souper - Attracties - Cotïllons

Met medewrking van
het Italiaanse showorkest

PIERRE OBAR
met zang van Miriam Manna

*
Reserveert tijdig uw tafel

(Telefoon 02507-30J/G}
Inlichtingen betreffende de
Kerstmenu's en het Oude-
jaarsavondsouper worden U

gaarne verstrekt

Sport- en Judo Instituut

WIM BUCHEL
Aanvang

BOKSEN
vrijdagavond 8.15-9.15

Amsterdamse
Groentecentrale

Jan Filmer
TOLWEG 16 - TELEF. 3195

Pracht Spaanse
Sinaasappelen

10 st. voor ƒ1,00

Mandarijnen
verschrikkelijk lekker

10 st. voor ƒ 0,89

Jonathans
Klokgaaf, prachtappelsü

3 pond voor ƒ 0,38

Verse Beverwijkse
Spruitjes

per pond .. ƒ 0,29

Ie soort Lof
per pond ... ƒ 0,39

Handappelen
COX d' ORANGE 3 pond 0,75

Zeeuwse aardappelen
dus vreselijk lekker!!!

10 kg Zeeuwse eigenheimers
ƒ 1,98

10 kg Zeeuwse bintjes ƒ 2,10

Goudreinetten
3 pond voor ƒ 0,35

Handperen
3 pond voor ƒ 0,65

Bestellingen boven f S,~
worden thuisbezorgd.

Belangrijke

2100
2000
2345
2424

2231

3283

26076

3043,
3346

telefoonnummers
en adressen

Politie (alleen v. noodgevallen).
Brandmelding
Gemeente Secretarie
Autobedrijven „Rinko",
Oranjestraat en Stationsplein.
Boekhandel v/h Esvé,
Grote Krocht 17.
Autorijschool „Zandvoort",
Thorbeckestraat 17.
(02500) Garage Flinterman
Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer
3044 Politie
Hoboplcx, Stationsplein 13-15,
Hout, board, t-iplex

"";H££±£•• LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 •'- TELEFOON 2254
.KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150



RADIO EN TELEVISIE
Grote keuze PHILIPS draagbare radio's

PHILIPS WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS

BLAUPUNKT KOELKASTEN
In onze showroom tonen wij U het allernieuwste

J. KEUR
SHectro-radio-technisch bureau
BURGH3M.
ENGELBERTSSTRAAT
Telefoon 2914

64

Betaling desgewenst in overleg

O<

Ons kantoor zal op
27 december (zaterdag na Kerstmis)

de gehele dag en op
woensdag 31 december 1958

nu 12 uur 's middags gesloten zijn.

DE TWENTSCHE BANK
Zandvoort - Raadhuisplein

»o

DE KERSTBOMEN
zijn er weer!
in alle maten en
alle prijzen

U kunt ze weer uitzoeken
bij het bekende adres:

R. van Steijnen
GROTE KROCHT 29a
Telefoon 2770

Als brillen eens echt konden praten
Hou niet een bril het na kunnen laten
Om te roepen in koor:
„Span LOOMA.N er voor!"
Hij maakt brillen die sieren en baten!

Brillenspecialist IiOOZnan
Haltestraat 5 - Telefoon 2174

Erkend
fondsleverancier

DB VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLEM EN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

helpt U
ALS OVERHEIDSINSTELLING

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die TJ niet

inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-

keliers) aan het Kennemer Financierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

BÜ KORT
ZWANEDONS
DAMES-PYAMA'S
'n heerlijk warme

PYAMA
van prima kwaliteit .Zwanedons" flanel

alle modekleuren
maten 40 t/m 46

maat 48 10% hoger 9,75

J.1k.KORT
HAARLEM:

GROTE HOUTSTRAAT,
J.ANGE VEERSTRAAT

HEEMSTEDE: RAADHUISSTRAAT SJ

ZANDVOORT: GROTE KROCHT 30-34

i KENNEMERLAAN 41

DEZE AANBIEDING GELDT

c/m DONDERDAG a.s

Jhet ZIZVERVJLOOT
aar pion 7 "

/

ff/ f
\ GEVEST IGD IN ELK POSTKANTOOR /

S

JIPIIÏH

Snoezige baby-
en kleuterkleding
Tegen lage prijzen!

WOLLEN
BABYGARNITUUR
met mutsje ƒ 6,85
In bleu, geel, rose, wit

TEDDYJASJES
POPLINJACKJES
vanaf ƒ 16,75

BABYSCHOENTJES
in leder in diverse
modellen v.a. ƒ 3,95

SLOBBROEKEN
met en zonder
voetjes ƒ 2,98

WOLLEN
BABYJURKJES
EN PAKJES
Reeds vanaf ƒ 6,85

VELE SOORTEN
LUIERS 'v.a. ƒ 0,79

Grote sortering wollen mutsen,
wantjes, sjaals en handschoenen f !
Bij ons koopt U de i
beste walsoorten en wollen goederen „

991

BREIPATRONEN GRATIS!

DE WOLBAAL"
HALTESTRAAT 12a - TEL. 2099

Alles
voor uw
kerstboom
Verlichting ƒ 6,95
Kaarsen 20 st. ƒ 0,25
Ballen ƒ 0,10
Pieken ƒ 0,39
Kandelaars ƒ 0,15
enz. enz.
Koop vroegtijdig, dan
koopt U rustig!

De Goedkope Amsterdammer ,

Henk Schuilenburg
GROTE KROCHT 5-7 - TELEFOON 2974

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein - Dir. Gtebr. Koper - Telefoon 2550

Vanaf VRIJDAG 12 t/m
ZONDAG 14 DECEMBER, 8 uur
Cinemascope Technicolor

Geen genade
voor bandieten

Robert Taylor, Patricia Owens, Ri-
chard Widmark.
Een sensatiefilm uit het Wilde Wes-
ten, waar bedrog een teken des
tijds was! Toegang 14 jaar.

Vanaf MAANDAG 15 t/m
WOENSDAG 17 DECEMBER, 8 uur

De Graaf
van Luxemburg

Gerhara Riedmann, Renate Holm,
Germaine Damar en de fameuse
danseressen Alice en Ellen Kesler.
Wereldbekende melodieën vanFranz
Léhar. Kostelijke humor. De grote
operette als kleurenfilm. Alle leeft.

-DONDERDAG 18 DECEMBER, 8 uur

Chirurg
Massimo Girotti, Lise Bourdin, An-
drea Ohecchi.
Gebeurtenissen uit het leven van
een grote chirurg. Een aangrijpen-
de film die U diep zal ontroeren.

14 jaar.

ZONDAGMIDDAG 14 DECEMBER, 2.30 uur
Een daverend lachfestijn. Wij pre-
senteren u de Amerikaanse komie-
ken Budd Abbott en Lou Costello
in hun nieuwste komische film

Geintjes
met Geesten

Alle leeftijden.

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko, telefoon 2424

DAMES- EN HERENKLEERMAKER

Reparaties en moderniseren van
al uw BONTWERK

DIACONIEHUISSTRAAT 24

A.S. ZATERDAG:

Een heerlijke vruchtentulband
voor f 1,40

Met uitsluitend roorriboter ƒ 1,70
En als speciale aanbieding:
2SO gram kerstkransjes

l voor slechts f 0,75/*
Vraagt onze bezorgers naar deze speciale aan-
biedingen. Zij zullen U graag bedienen!

Fa. H. VAN STAVEREN
Zeestraat 48 - Telefoon 2684

Mijn beroep?
Winkelier

Ervaringen?
Een goede gezondheid kan
men nooit te hoog aanslaan

Wat ik daaraan doe?
In ieder geval elke dag
V & F-brood eten

V & F-brood Is brood van
Vermaal & Franken, d.w.z.
brood, dat door zijn hoge
voedingswaarde ook van
een haastige maaltijd een
volledige maaltijd maakt!

Gebit stuk?
V kunt «r op wachten

Ook 's avonds en zaterdags
na afspraak

TETTERODESTRAAT 36,
(bij Kleverpark) HAARLEM

Telefoon K 2500.19734

Nu is het tijd voor onze
heerlijke

Kerstkransjes
Een fijne

Kerststaaf!
Voor prima kwaliteit

Brood- en banketbakkerij

Fa A, v, d, Mijeen Zn
Schoolplein 4 - Tel. 2467

WIST U
dat 80% korting op alle
stoomgoederen perma-

nent wordt gegeven,
indien U deze brengt
en haalt in oos filiaal.
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserjj
•en ververy

KEYSER
Telefoon 2653

Rijks gedipl.

schoonheidsspecialiste
(manicure)
Behandeling volgens afspr.
Indien gewenst ook aan
huis. Telefoon 3658.

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten ' beetelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen. Tot
1.30 uur geopend. Zee-
straat 62, tel. 2263. ,

Kaarslicht-
fantasieën
in blokvorm.
Branduren: van 40 tot 70
uren.
Ziet onze winkelexpositie.'

Drogisterij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7 - Tel. 2327

Wat voor feest of partU?
Alles verhuren w(j!
Glaswerk, porceleln, bestek-
ken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker, telef. 2164

Dat kunt ook U zeg»
gen na een adver»
tentie in de

Z A N D V O O R T S E
C O U R A N T
Achterweg l

Uw advertentie im»
tners bereikt alle

groepen van Zand»
voorts bevolking I I I l

Erkende

AUTORIJSCHOOL
„ZANDVOORT"
THORBECKESTRAAT 17
Telefoon .1283

Autorijles

Verhuur van
Opele Rekord
zonder chauffeur
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ZANDYOORTSE CDURedactie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

voor ZANDVOORT,. BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

„DE KAT MOET DOOD"
Toneelgroep ,,Sandevoerde" speelde thriller

Het toneelspel „De kat moet dood", geschreven door R. Pertwee en A.
Dearden, moet de talrijke aanwezigen zaterdagavond j.l. in „Zomer-
lust" bijzonder geamuseerd hebben, want steeds weer klaterde het ene
lachsalvo na het andere naar het voetlicht.

En toch hebben de schrijvers zeer
waarschijnlijk geen komisch stuk
willen maken, maar het viel ten of-
fer aan de ongebreidelde lachlust
van een publiek, dat herhaaldelijk
door hinderlijk geschuifel, gepraat
en gelach blijk gaf de uitstekende
prestatie^ die Sandevoerde verricht-
te, te miskennen. Het was zeker
geen blijspel en de man, die er mis-
schien een ietwat humoristische
noot in bracht — althans naar de
smaak van-het publiek — was fei-
telijk een cynicus met een groot
surplus aan sarcasme. Dan valt er
niet zo veel te lachen, zelfs niet al
zegt hij spitse en droogkomische
dingen

Eigenlijk wil men toch bijzonder
graag uit men wil dansen en
men neemt het toneel op de koop
toe. Dan kan er net nog een open
doekje af voor bijzondere presta-
ties en voor het fraaie decor. Voor
de rest moet het allemaal niet te
lang duren. Er is bal na

Deze thriller, „Tho kill the cat",
is een merkwaardig produkt met
een tamelijk grote disharmonie in
de uitwerking van het gegeven. Het
eerste bedrijf is vrij mat en de per-
soons-introductie ingewikkeld. Dan
volgt een bijna magistraal tweede
bedrijf met een subliem slot (mevr.
Henny Kiewiet!) en dan weer een
derde bedrijf, dat zo trekkerlg en
zonder tempo uit het tekstboekje is
gekomen, dat de spelers en speel-
sters nauwelijks, van hun plaats
durven komen. Soms leek de „op-
stelling" in dit bedrijf ook wel
enigszins op een gezapige familie-
foto uit een oud album.. Het verhaal
-is ~niet al te origineel,~ of eigenlijk
helemaal niet, maar het wordt soms
wel spannend verteld en zeker be-
hoorlijk" goed gebracht door een
tiental van Sandevoerde, dat onder
regie stond van de heer Jos. Dröse.
Wij vinden het zonder meer knap
van deze- druk bezette(!) regisseur,
(aan wie het beslist niet heeft ge-
legen dat het luidruchtige publiek
zo vreemd reageerde), dat hij zijn
gezelschap tot een dergelijke uit-
stekende opvoering heeft geleid. Wij
kregen overigens de indruk dat hij
waardevol „materiaal" tot zijn be-
schikking had in dit toneelspel.

De kat speelt in dit stuk maar
een ondergeschikte rol en ofschoon
mrs. Proust zijn dood wenst, omdat
hij door haar tuin zwerft, is er
geen reden om aan te nemen dat de
auteurs lang aan het dier hebben
gedacht, want mrs. Proust zelf moet
dood. Zij gaat inderdaad dood en
de heren Pertwee en Dearden ves-
tigen de aandacht op maar liefst
een half dozijn verdachten. Want....
men denkt dat de eigengereide en
heerszuchtige mrs. Proust door cy-
aankali om het leven is gekomen.
Wie deed dat gevaarlijke goedje in
haar melk, toen zij, na een ongelo-
felijk" lange claus (een verwijtende
tirade aan het adres van al haar
vermeende belagers) vermoeid en
ellendig haar slaapkamer opzocht?
Niemand zelfs de mysterieuze,
aan lager wal geraakte dokter Rai-
kes niet, die het vergif in huis had
gebracht om er de kat het levens-
licht mee uit te blazen.

Aan mevr. Henny Kiewiet komt
de lof toe verreweg- de beste van
dit tiental te zijn geweest. Haar
prachtig spel droeg in belangrijke
mate de kwaliteit van deze opvoe-
ring en vooral aan het slot van
het tweede bedrijf, toen zij ge-
exalteerd en ontgoocheld door het
mislukken van al haar zelfzuchtige

" plannen, een verschrikkelijke woe-
de-uitbarsting krijgt, bewees zij van
grote klasse te zijn. Terecht ontving
zij hiervoor een open doekje. Deze
openlijke hulde was even te voren
al ten deel gevallen aan mevr. An-
neke Jansen-van Poelgeest, die als
Stella( verloofde van mrs. Proust's
stiefzoon) eveneens een vrij zware
rol had. Zij was zeer goed in de
scène, waarin zij haar opgekropte
aversie tegen mrs. Lilian Proust in
het midden van het onthutste gezel-
schap slingert. Zij mocht dit dan
weliswaar doen onder invloed van

die op vele fronten strijdt uit eigen-
baat en zucht naar geld, waar hij
nooit genoeg van kan krijgen. Een
man, die de huishoudster van mrs.
Proust suggereert dat haar meeste-
res eigenlijk maar dood moet. Deze
vreselijke cynicus werd gespeeld
door de heer Wim Nijboer, die hier
mee een goed aangevoelde creatie
gaf. Mark Proust (Lilians tweede
echtgenoot) werd gebracht door de
heer Joop Portegies, die zeker geen
slecht figuur sloeg als de man, die
niet afhankelijk wil zijn van het
fortuin van z'n echtgenote. De heer
Portegies' gebaren zijn echter niet
altijd in overeenstemming met de
zin der dingen, die hij zegt en daar-
om doet zijn spel soms wel eens
wat onevenwichtig aan.

Esmond, stiefzoon van mrs. Lilian
Proust, een wat onzelfstandige
jongeman, die de materiële hulp van
zijn stiefmoeder bijna verkiest bo-
ven het geluk aan de zijde van Stel-
la, werd gespeeld door de heer Bert
Groot. Deze speler zagen wij vroe-
ger enkele keren bij „Op hoop van
zegen". Naar wij menen speelde hij
zaterdag voor 't eerst bij Sande-
voerde. Zijn intonatie en dictie zijn
zeer behoorlijk, maar z'n mimiek is
soms wat pover en zonder inhoud.
Hij verzuimde eigenlijk de grote
mate van zelfverzekerdheid, die hij
ongetwijfeld op de planken bezit, te
markeren met de juiste gebaren.

Margaret Fennick, huishoudster
van mrs. Proust, was een karakter-
rol, die in goede handen was bij
mevr. C. van Poelgeest-Schaap. Zij
was zeer konsekwent in haar taak:
de uitbeelding van een min of meer
exentrieke,' met bijbelteksten scher-
mende gedienstige, die heen en weer
geslingerd "wordt tussen de gewe-
tenloze Jessop en haar plicht. Een
moeilijke rol met een pracht gele-
genheid tot overdrijving. Maar dat
deed mevr. Van Poelgeest gelukkig
niet!

Mej. Ina Doornekamp speelde op
bekwame wijze de rol van Ruth
Henley, secretarese van mrs. Proust.
Een uitstekende rol en beheerst
spel.

Whitton, de tuinman, was een
kleine, maar geknipte rol voor -de
heer Albert Meems, die indruk
maakte door zijn spel in 't 3de be-
drijf, toen'hij kwam zeggen dat hij
maar liever weg ging na het over-
lijden van zijn dochtertje, dat ver-
stoken bleef van medische hulp in
een ernstige crisis van haar ziekte.
Een goede creatie.

Mej. Annie Heemskerk speelde
Mary Henderson, het dienstmeisje
van het huis. Zij kweet zich 'zorg-'
zaam van deze niet bijster moeilijke
taak.

Dr. Raikes, de arts-huisvriend
van de fam. Proust, hebben wij
voor het laatst „bewaard", omdat
er met deze rol iets bijzonders is.
Oorspronkelijk zou deze rol ge-

Agenda
van de vergadering van de raad der
gemeente Zandvoort op dinsdag 16
december 1958, 'a avonds 8 uur.
1. Notulen
2. Ingekomen stukken -~
3. Vaststelling van een nieuwe

vleeskeuringsverordening enz.
4. Voorstel tot verbetering van de

15 gemeente-woningen te Bent-
veld.

5. Aangaan van een gemeenschap-
pelijke regeling inzake de vlees-
keuringsdienst en het slachthuis
van Haarlem.

6. Benoeming bestuursleden van de
gemeentelijke instelling voor
Maatschappelijk Hulpbetoon.

7. Gemeenschappelijke regeling
Volkskredietbank Haarlem en
omliggende gemeenten.

8. Beschikbaarstelling van een ex-
tra-krediet voor het uitbreidings-
plan-zuid, deel C.

9. Aankoop grond voor aanleg van
een trottoir.

10. Vaststelling van een nieuwe ver-
ordening op de heffing van rech-
ten voor het gebruik van de al-
gemene begraafplaats.

11. Alsvoren van een nieuwe veror-
dening op het gebruik en beheer
van de algemene begraafplaats.

12. Verkoop en toewijzing van grond
13. Classificatie der gemeente.
14. Extra krediet leermiddelen ten

behoeve van
bachschool.

de Wim Gerten-

15. Verlenen van medewerking aan
het bestuur van de Wilhelmina-
school inzake het aanbrengen
van een bliksembeveiliging.

16. Verstrekking van een geldlening
aan de „stichting openbare lees-
zaal en bibliotheek" enz.

17. Wijziging I.Z.A.-regeling Noord-
holland.

18. Benoeming leden -en plaatsver-
vangende leden van de commis-
sie voor georganiseerd overleg.

19. Rondvraag.

Een handvol raadsvoorstellen
uit een agenda van 19 punten

speeld worden door de heer Piet
Mudde, die een week voor de op-
voering plotseling ziek werd. Vijf
dagen voor het stuk gebracht werd,
vond men de heer Loogman bereid
deze rol op zich te nemen. De heer
J. Ramkema riep in zijn inleidend
woordje de clementie van het pu-
bliek in, maar dit was niet nodig
geweest, want de heer Loogman
sloeg zich op zo verrassende wijze
door z'n opgave, dat zijn spel tot
dat van de besten mag gerekend
worden. Hij was op en top de enigs-
zins louche dokter, die te zwakke
benen heeft voor de weelde in het
huis van de gefortuneerde mrs.
Proust. Hij verzaakt zijn plicht —
een kind van de dood te redden —
om een partijtje bridge. In het der-
de bedrijf had de heer Loogman,
die tot dusverre voortreffelijk had
gespeeld, enkele inzinkingen, zodat
de souffleur wat hoorbaar moest in-
terveniëren. Maar het zij deze goe-
de invaller van harte vergeven!

Het decor, een creatie van de heer
Ben Waterdrinker, was weer mag-
nifiek. Het stelde de hall voor van
mrs. Proust's landhuis.

Er waren veel bloemen voor de
dames en sigaretten voor de heren.

H.W.

Het college deelt de raad mee, dat
alsnog dient te worden voorzien in
de vacature van zesde vaste leer-
kracht aan de Dr. Albert Plesman-
school. Voor deze functie heeft het
hoofd voorgedragen de gehuwde
onderwijzeres mevr. C. A. Polder-
man-van Battum, sinds 3 sept. '56
onafgebroken verbonden aan ge-
noemde school.

Deze onderwijzeres staat' als een
uitstekende leerkracht bekend.

In overleg met de inspecteur van
het l.o. stelt het college daarom aan
de raad voor haar in vaste dienst
te benoemen.

In mei 1956 heeft de Zandvoortse
gemeenteraad ƒ 350.000 beschikbaar
gesteld voor het bouwrijp maken
van duingronden gelegen achter de
Brederodestraat.

B. en w. stellen thans de raad
voor dit krediet met ƒ 110.000 te
verhogen, omdat in het eerste kre-
diet niet waren begrepen kosten
voor aansluiting van de straatver-
Hchting, afwikkeling van een arbi-
tragezaak en het maken van ter-
reinafscheidingen e.d.

B. en w. stellen de vroeden voor
een lening van ƒ 17.000 te verstrek-
ken aan de stichting „Openbare
leeszaal en bibliotheek" in Zand-
voort. De lening zal worden ge-
bruikt voor het inrichten van enke-
le vertrekken in het binnenkort te
openen gemeenschapshuis, waarin
deze stichting wordt ondergebracht.

Tevens vragen zij aan de raad
een krediet van ƒ 8000 beschikbaar
te stellen voor de verbetering van
vijftien gemeentewoningen aan de
Zandvoortselaan in Bentveld. De ra-
men van de woonvertrekken in- deze
huizen zullen door nieuwe worden
vervangen.

Het college heeft in een uitvoerig
schrijven aan - <-de raadsleden
voorgesteld, te blijven deelnemen
aan de gemeenschappelijke rege-
ling voor de Volkskredietbank van
Haarlem en omstreken, welke bij
raadsbesluit van 25 maart '58 zou
worden beëindigd per l januari '59.

De nieuwe regeling, welke intus-
sen werd ontworpen, werd zodanig
gewijzigd dat deze wordt voortgezet
tot en met 31 december 1960 met
stilzwijgende verlenging telkens voor
vijf jaar.

Daar b. en w. menen, dat deelne-
ming van de gemeente Zandvoort
aan de gemeenschappelijke rege-
llng in het belang van de gemeente
moet worden geacht, stelt het col-
lege de raadsleden voor het raads-
besluit van 25 maart in te trekken.

Het college van b. en w. heeft voor-
gesteld de grafrechten aanzienlijk
te verhogen.. De verhoging is nood-
zakelijk geworden door een sterke
stijging van de onkosten, in het bij-
zonder van de lonen. De kosten voor
een eigen graf ie klas worden ver-
hoogd van ƒ 150 tot ƒ 500, het be-
graafrecht van ƒ 82 tot ƒ 100. In
de tweede klasse worden de kosten
van een eigen graf verhoogd van
ƒ 60 tot ƒ 400, het begraafrecht van

: 41 tot ƒ 80. Voor de huurgraven
dertig jaar) zijn de wijzigingen als
'olgt: eerste klasse van ƒ 100 tot
! 200, begraafrechten van ƒ 60 totc 80; tweede klasse: van ƒ 40 tot
" 160 en van ƒ 25 tot 30. Het be-
graven in het algemene vak was
tot nu toe kosteloos, maar zal —
als de raad de nieuwe verordening
aanneemt — ƒ 20 gaan kosten.
3er l januari treedt de commissie
'oor georganiseerd overleg in haar
jreheel af. Voor de raad hebben in
deze commissie zitting: de heren J.
W. Gosen, ir. P. G. van Kuijk en C.
Slegers.

B. en W. stellen voor opnieuw
drie leden te benoemen en delen
mede, dat het college de burgemees-
ter als voorzitter en vertegenwoor-
diger' van het college heeft aange-
wezen en wethouder A. Kerkman
als plaatsvervanger.

• '

op de,
Met welgemeende excuses aan het adres van experimentelen en ooit

•een beetje aan Herman Gorter.

Vrienden, ik heb me laten verleiden O wee mij, arme sappelaar,
- gewetenloze adviseurs hebb'en' Wat was dat naar... wat was dat
dat gedaan — mijn gedachten over " naar.
do toestand weer te geven. Ik schijn Burger deed de deur dicht. •
er part noch deel aan te hebben, nu Romme zei: Laat 'm nou open staan!
ik mijn gedachtenbrouwsel nog eens (En nog zijn ze naar huis gegaan)
heb overgelezen. - - ~ .... ,.__.,.

Een nieuwe winter en een nieuw

Professor Oud was stout
En keek in z'n papieren:
't Kan niet lang meer dieren..

Ik wil dat dit. lied klinkt als het
geluid: Het laatste oor moet nog gevild,

Dat heb ik toch altijd gewild?!

Van de vogelaar in de bomen van
het Binnenhof

Beste professor Romme, * . ,
Hoe is dat hou gekomme?
Wat heeft Burger U gedaan,

gefluit Excellenties keken elkaar aan
En dachten: 't Zal niet gaan.
Hofstra schudde „Nee"
Drees zei: Ik ga mee!
Wijze vlucht
Hoorbare zucht.

Dat U hem zo 5i z'n...T., liet staan? Tweede Kamer-gerucht.
Of was het andersom, ;
En zie ik de toestand yreêr krom ?

êen"vijftal glazen" whisky, haar op- J Dan blies een jongen als een
gave - - de beschonken vrouw te
spelen zonder te chargeren — bracht
zij tot een goed einde, s

De man, die haar deze grote hoe-
veelheid whisky in ijltempo liet
drinken, was het enfant-terrible van
de familie, Jessop, de zwager van
Lilian Proust, een verlopen legion-
nair: pf_een ongrijpbare-figuur uit.
de" Spaanse burgeroorlog. Een man,

.'orgelpijp,

Winterslaap..
'' 'Koorknaap

Belastinggeld "
Goed geteld.

De klanken schudden in de fucht De heren lachten witjes.
zo rijp En keuvelden over datjes en. dltjes.

Als oude wijn in nieuwe zakken.
De regering ging pakken
en begon haar reis
Lijs lijs...;...krijs sijs.
De radio stond aan en deed de

Mejuffrouw Marga Kïompé
Kreet fel: O jee!
En Evert zei: Woef-hé!
Burger sloot de deur en tas,
Keek weemoedig in z'n glas

_ . lande kond En dacht:
'Dat het kabinet op springen'stond. Je kunt beter fakkels dragen,

Waarna je om ijsjes kunt vragen.
Roomijs...dure prijs...eigen-wijs.
In de Tweede Kamer
Sloeg Kortenhorst hard de hamer;
En er viel een gouden schijn
Over de neuzen en het raamkozijn...
Romme poetste z'n bril
En riep heel schril:
Ja, ik wil!!
Maar wat wil hij?
Die Bezige Bij
Je weet het nooit
Waar hij z'n honing strooit.
Burger probeerde nog een stunt
Doe me wat als je kunt!
Drees tot Hofstra: Kom nu maar,
Dit wordt mij iets te raar.
Met Drees en Hofstra gingen er

meer
Ze gingen eigenlijk allemaal.
De mening van Vermeer?
't Is een grof schandaal.
Een nieuwe lente en een nieuw

" geluid?
Scheepsbeschuit

Turfschuit
Loze guit

Nu kan er van alles gebeuren
Gesloten blijven de deuren.
Ze worden straks op een kiertje

gezet
Door de anderen van 't oude kabinet
En als ze 't dan weer proberen
Gaan we gewoon door met

potverteren

Vrienden,- slaat mij niet in d<
boeien. BARTJE

Ds G. Hulsman f
In de ouderdom van ruim éénen-
negentig jaar is dinsdag 9 december

1. te Lochem overleden ds. G. Huls-
man, emeritus predikant van de
Nederlandse Hervormde Kerk en
ridder in de orde van Oranje
Nassau. De begrafenis heeft vrijdag
1.1. in stilte plaats gehad.

Ds. Hulsman was in het begin van
deze eeuw verscheidene jaren pre-
dikant van de Hervormde Gemeente
in Zandvoort. Onder zijn leiding
werd „Ons Huis" en een diaconie-
huis voor ouden van dagen gesticht.
Hij was tijdens zijn ambtsbekleding
in Zandvoort bestuurslid van de
afdeling Haarlem van het Neder-
lands Bijbelgenootschap en van de
"ezondheidscommissie...

Ds. G. Hulsman werd op 5 maart
1867 in de hervormde pastorie van
Westmaas (de z.g. pastorie van
Mastland van Cornelis Elisa van
Koets veld) geboren. Hij bezocht het
gymnasium te Nijmegen en stu-
deerde aan de gemeentelijke univer-
siteit van Amsterdam.

Ds. Hulsman werd in 1892 door
zijn vader te Lemele en Archem in
de classis Zwolle in het ambt be-
vestigd. Daarna stond hij te Zand-
voort, te Groningen en te Assen,
waar hem in verband met zijn be-
noeming tot predikant-voorganger
van de afdeling 's-Gravenhage van
de Nederl. Protestanten Bond in
1920 eervol ontslag met de bevoegd-
heid van emeritus werd verleend.
Elf jaar later keerde ds. Hulsman
als dienstdoend predikant in de
Nederlandse Hervormde Kerk terug.
Hij stond toen nog ruim twaalf jaar
tu Drempt in de classis Doetinchem,
waar hem na bijna tweeenvijftig
volbrachte dienstjaren op ruim zes-
enzeventig jarige leeftijd emeritaat
werd verleend.

Ds. Hulsman was van orthodoxe
huize en was in de eerste jaren van
zijn ambtsbediening de rechtzinnige
richting in de Nederlandse Her-
vormde Kerk toegedaan. Tijdens
zijn ambtsbediening te Groningen
schaarde hij zich echter royaal aan
de zijde van de vrijzinnigen.

Van zijn hand verschenen vele
werken, waaronder: „Karakters en
Ideeën" (Studies over Tolstoi, Mae-
terlinck en Ibsen), „Souveniers en
phantasieën" (reisherinneringen);
verhandelingen over de voornaamste
romantische en wijsgerige werken
van Henrik Ibsen; studies over
Beets, Hasebroek en Couperus; een
paar kleinere dichtbundels „Ernst
en Schets" en „Guy Carlisle" en bij
zijn gouden ambtsjubileum een bun-
del meditaties „Levensvisie". Ver-
der was ds. Hulsman medewerker
aan tal van periodieken. Ds. Huls-
man was lid van de Maatschappij
voor Letterkunde en van het Histo-
risch Genootschap te Utrecht.

Benoeming afgewezen
Het gemeentebestuur heeft van de
heer H. Kuys te Vogelenzang be-
richt ontvangen, dat hij na rijp be-
raad meent zijn benoeming tot
hoofd van de Karel Doormanschool
te Zandvoort niet te kunnen aan-
vaarden.

Man, vrouw en moord
De toneelvereniging „Wim Hilde-

ring" zal op vrijdag 19 december
in „Zomerlust" een opvoering geven
van 't spel „De man, de vrouw en de
moord" van André Roussin in _ de
vertaling van Mary Dresselhuys.'De
regie is in handen van de heer.Arie
Mourik.



o
TE KOOP wegens vertrek:
3 stuks Venetian blinds
(190x190 cm); l stuks Ve-
netian blinds (230x75 cm);
2 stuks horren (alles pas-
send westzijde flats De Fa-
vaugepl.); l blank metaal
gashaard (10 staaf s plus
10 extra staven) met aan-
en afvoerverb.. Alles in st.
van nieuw, tegen halve pr.
aangeb. Adres:: De Favau-
geplein 25-1.

Stenografie
Opleiding voor
alle examens

SPOEDCURSUSSEN
H. Spanjer, Haarlemmer-
straat 5, telefoon 3810.

Wegens vakantie OME
TINUS GEEN SPREEK-
UUR tot 15 januari 1960.
Op weg naar Turkije.

Gevr. GEM. WONING v.
korte of langere tijd gesch.
v. kl. gez., Zuidel. deel
Zandvoort. Br. 9701 Z.Crt.

Spoed! CASSETTE TAFEL-
ZILVER PLEET (nieuw),
zeer billijk, a contant. Br.
9702 bur. Z. Crt.

De vereffenaar van de In-
ternationale Kunstvereni-
ging n.v. in liquidatie deelt
mede, dat de Rekening en
Verantwoording ingevolge
art. 56 e Wetboek van
Koophandel is nedergelegd
ter inzage van een ieder
ten kantore der ontbonden
vennnootschap, Brederode-
straat 96, Zandvoort.

Prof. Mr. G. Russel

.Mevr. Kerkhoven, Zeestr.71
vraagt WERKSTER voor
2 halve of l hele dag p.w.

Rijks gedipl.

schoonheidsspecialiste
(manicure)
Behandeling volgens afspr.
Indien gewenst ook aan
huis. Telefoon 3658.

Voor
PRIMA STOFFEER WERK
Heemeijer, Van Ostade-
straat 7, tel. 3116.

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen. Tot
1.30 uur geopend. Zee-
straat 62, tel. 2263.

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Za. 20, zo. 21 dec. 8 u.
Rotterdams toneel

-j Suiker
'Zondag 25 dec., 8 uur

Ned. Comedie
Oscar

Vrijdag 26 dec., 8 uur
JDe Haagsche Oomedie

Olympia
Pr. ƒ 1,25 t/m ƒ 5 (a.i.)
Verlt. op speeld. en 2
dg erv. van 10-3 u. Na
12 u. tel. Coup. geldig.

Wij delen onze lezers mede dat in
verband met de kerstdagen de

Zandvoortse Courant
volgende week en in de week
van Nieuwjaar telkens éénmaal
zal verschijnen.

Eventuele advertenties en berichten
zouden we graag 's maandags in
ons bezit hebben.

Bij voorbaat dank voor uw mede-
wei king.

Alles voor uw kerstboom
vindt u bij

Henk Schuilenburg
Kerstverlichting ƒ 6,35
Kaarsen 20 st. ƒ 0,25
Ballen ƒ 0,10
Pieken ƒ 0,39
Te veel om op te noemen
Ziet onze uitgebreide
collectie!
Koop vroegtijdig, dan
hoopt U rustig!
De goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telefoon 2974

„Zandvoortmeeuwen"
Alle wedstrijden van zaterdag en
zondag j.l. werden afgelast.

Zandvoortse Korfbalclub
De uitwedstrijd tegen Oosterkwar-
tier d in Haarlem werd door 't ads-
piranten b-twaalftal met 2-1 verlo-
ren. Alle overige wedstrijden wer-
den afgelopen zondag wegens de
slechte toestand der terreinen, ver-
oorzaakt door de zware regenval,
afgelast.

Zandvoortse Schaakclub
Zoals werd verwacht is de wissel-
beker dit jaar door Ch. Janssen ge-
wonnen. In de laatste ronde won
Lindeman van Verhaert en versloeg
Janssen Bais. Het is de tweede maal
dat Janssen de beker wint. Wan-
neer hem dit volgend opnieuw mocht
gelukken, komt hij definitief in het
bezit van dit schaaktrophee.

Zandvoortse Bridgeclub
In de A-lijn had een flinke vcrschui-
vmg plaats. Het koppel heren Fabel-
Schutte ging naar de derde plaats
(335%) toen de koppels heren Peen-
Sjouwerman en fam. van Eckelt
door twee uitschieters resp. de Ie
en 2e plaats voor zich opeisten.
Voor de fam. Prins volgde met
276,66% degradatie.

Naar de A-lijn promoveerde het
dameskoppel Vallo-Vulsma (315,28).

De fam. Kerkman (286,28%) degra-
deerde naar de B-lijn.

De eerste plaats in de Olijn werd
met 306,55% ingenomen dooi de
fam. van Straaten, die hierdoor naar
de B-lijn verhuisde. Het dameskop-
pel Claessen-Suurland (284,80 %)
ging naar de D-lijn.

Het dameskoppel Groeneweg-v.d.
Werff kwam met 313,02% in de C-
lijn terecht. De onderste plaats was
voor het dameskoppel Den Belder-
Snijer met 253,32%.

De uitslagen van twee viertallen-
wedstrijden zijn:

Haarlem-Nrd 2-Zandvoort l 28-57
BOC 6-Zandvoort 4 50-43

KJ.C. „Noord"
De uitslag van de tweede ronde van
de competitie voor de maand decem-
ber luidt als volgt:
1. C. Leen 9948 p.; 2. H. Bol met
9837 p; 3. G. v. Veen met 9774 p.;
4. Ch. Keur met 9726 p.

Tafeltennisclub „Shot"
UITSLAGEN TAFELTENNIS-

le herenteam: 24 nov. Shot 1-
TOG 5 8-2; 8 dec. Bloemd. 2-Shot l
0-10.

2e herenteam: 28 nov. Johez 4-
Shot 2 5-5; 8 dec. Shot 2-Bloemend.
l 7-3.

3e herenteam: 25 nov. Sp.web 2-
Shot 3 5-5; 8 dec. Shot 3-Ready
0-10.

Ie damesteam: 24 nov. Geelwit-
Shot l 9-1.

2e damesteam: 28 nov. Shot 2-
Kriemhïlde 6-4.

Juniorenteam: 24 nov. Shot-
TYBB b 10-0.

Kerstdrive
De Zandvoortse Bridgeclub organi-
seert op zaterdag 20 december in
hotel Keur *een onderlinge Kerst-
drive.

Feest voor dé kinderen
De speeltuinvereniging „Kinder-
vreugd" in Zandvoort geeft op zon-
dag 21 december een feestmiddag
voor de kinderen van de leden in
restaurant „Zomerlust".

Reddingboot op de planken
De Zandvoortse folklorevereniging
„De Wurf" zal op 22 januari a.s.
een nieuw folkloristisch toneelspel
over het voetlicht brengen in
restaurant „Zomerlust", onder de
titel: „De reddingboot vaart uit".

Openbare bibliotheek
Nieuwe aanwinsten

Guillaume van 'der Graft - De' 12-
jarige in de tempel.

Kasimir Edschmid - Der Liebes-
engel.

Bruno Frank - Der Reisepass.
Manfred Hausmann - Salut gen

Himmel.
Georg Hermann - Ruth's schwere

Stunde.
Walter Jens - Vergessene Gesich-

ter.
Heinz Risse - Wuchernde Lianen.
Georges Bernanos - Un crime.
Georges Simenon - Maigret et l'in-

specteur malgracieux.
Jean de la Varende - Les manants

du roi.

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
3000 Brandmelding
2345 Gemeente Secretarie
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Kroont 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3043, 3044 Politie
3346 Hoboplex, Stationsplein 13-15,

Hout, board, triplex
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
2135 Zandvoortse Courant, Gerten-

•bachs Drukkcrü, Achterweg 1.

Chocolade en
bonbons

Cttooofad* oublles , doos 1.75
Lux* Hik pastilles . blik 1.60
KatfoiOngen melken puur doos 80
Bonbons 200 gr doos 1.60-1.40

VOOR AAN DE KERSTBOOM
Musketkransjes . . 100 gr 50
Melkchoc. kransjes . 100 gr 65
Amandelkransjes . . . pak 65

Lekkere toetjes
Vruchtengriespudding . pak 25
Amandelgriespudding . pak 24
Custard pak 50-30
Chocolade vlapoeder . pak 45
Puddingsaus 3 smaken. . flesje 42

Voor 'n feestelijk

RODE BORDEAUXWIJN
Domaine de Bujan 1955 . 3.25

WITTE BORDEAUXWIJN
Premières Côtes de
Bordeaux Haul-Cadillac 3.25

-Si. "•>*».

Beaujolais 1955 . . . . 3.35
Landwijn rood en wit . . . 1 .95

Finest Old Douro Port. . 5.40
Sherry 5.60-4.50
Vermouth Tino rood en wit 5.25
Samos. . . . . . . . 2.80
Castellon. ....... 2.50
Vruchtenwijn rood en wit. . 1.50
Advocaat 3.65

Lijmonade
Sinaasappel. . . . 1.55-110
Frambozen-Bessen . . . 1.75
Grenadine . . . . . . 1.15Tijd*> hoogste tijd

om te morgen voor de feestdagen

Zuidvruchten
Rozijnen. . 100 gr 32-28-24
Krenten 100 gr 20
Abrikozen extra. . . 100 gr 69
Gehakte sukade . . .zakje 49
Bigarreaux . . . . . zakje 69

Goudgeel gebak
Cakemeel . . 500 gr pak 45
Cakemix , pak 85
Zelfrijzend bakmeel pak 41-35
Bakpoeder . . . . .zakje 10
Patentbloem . 500 gr pak 34
Tarwebloem . . . pak 28-25
Vaniflesuiker . . 5 zakjes 25

Margarine, slaolie en mayonaise
Roomboter . . . . . . dagprijs Slasaus . . . . fles 1,00-83
Super margarine . . 250 gr 42 Slaolie roodmerk . . . fles 1.68
Fijnste margarine . . 250 gr 38 Slaolie roodmerk . . Va fles 95
Extra margarine . . 250 gr 36 Slaolie b'auwmerk . . fles 1.29
Zuiver gesmolten vet 250 gr 44 Mayonaise . . pot 83 tube 59

Hartige hapjes
Sardines in olijfolie blik 65-57-39'
Haringfilets in div. sausen blik 74
Zalm . . blik 1.62-1.25-1.10
Schelvislever . . . . blik 65
Cocktailworstjes . . .pot 1.15
Frankforterworstjes . . blik 1.18
Wener knakworst. . .pot 1.35
Amandelen . . . . .zakje 89
Zoute pinda's . . . .zakje 45
Zoute stengels. . . .zakje 25
Kaaswafeltjes . . . .pakje 75

Fruitconservcn
Appelmoes . pot 56-46 blik 87
Kersen op sap. . pot 1.58-92
Pruimen op sap , . . pot 89
Ananas schijven . .119-85-69
Ananas blokjes . . . blik 60
Perziken op sap blik 1.89-1.30
Mandarijntjes op sap . blik 92
Fruitcocktail . . .blik 145-83
Aardbeien op sap . . blik 74
Frambozen op sap . . blik 98

Champignons . . . blik 89-85
Soepasperges . . . . 'blik 92
Soepballetjes . . . . pot 85
Franse mosterd . . . pot 30
Zoeizure augurken liter pot 74-94
Zllveruitjes . pot 89 1/z pot 57
Piccalilly pot 57

V profiteert nu
big De Gruyter van

door IQ0./o korting
sy

Werkelijke korting op alle artikelen,
slechts met uitzondering' van

room boter, suiker, zout en soda.

VOORDEEL l

Elke tweede fles wijn,
advocaat of limonade

25 cent goedkoper

VOORDEEL 2
Bij aankoop van f. 5,- De Gruyter-artikele-

3 grote goudrepen
samen voor 50 cent

VOORDEEL 3
Bij elk blik leverpastei

een pakje toost
10 cent goedkoper

VOORDEEL 4

een pakje kaaswafels
75 cent voor 60 centvan

Al deze voordelen geldig t/m 29 dec/58
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Laatste raad van 1958
ging snel onder de hamer door

De voltallige gemeenteraad kwam dinsdag 15 december j.l. onder voor-
zitterschap van mr. H. M. van Fenema voor de laatste maal in dit jaar
bijeen. De dames en de.heren maakten korte metten met do agenda (20
punten inclusief de rondvraag) en zo kon het gebeuren dat de open-
bare vergadering reeds om even over half tien werd beëindigd. Daarna
was er nog een besloten zitting. De publieke belangstelling was vrij ge-
ring.

Ingekomen stukken
l Jaarrekening over 1957 van de
woningbouwver. „Eendracht maakt
macht". — Voor kennisgeving aan-
genomen.
2. Voorstel tot het garanderen van
de betaling van de rente en aflos-
sing van geldleningen, te verstrek-
ken aan de bouwspaarders M. de
Kruijf en S. Kramer — Akkoord.
3. Voorstel m.b.t. bezwaarschriften
tegen de aanslag in 't vergunnings-
recht Drankwet over het vergun-
ningsjaar 1958/1959. — Akkoord.
4 Voorstel tot het verlenen van eer-
vol ont'slag — op verzoek — aan D.
Bokma als bezoldigd ,3e ambtenaar
van de burgerlijke stand, tot be-
noeming van dezelfde als onbezol-
digd ambtenaar van de burgerlijke
stand, alsmede tot benoeming van
een bezoldigd 3e ambtenaar van de
burgerlijke stand. — Akkoord.
5 Mededeling van Ged. Staten, tae-
treffende verdaging van de beslis-
sing omtrent het raadbesluit van 26
aug. 1958, o.m. tot uitbreiding van
de Wim Gertenbachschool. — Voor
kennisgeving aangenomen.
6 Voorstel van de raadsleden Lin-
deman en Slegers tot reorganisatie
van de „Welstandscommissie" - Om
pre-advies in handen gesteld van
b. en w.
7 Schrijven van mevr. Ten Hpor-
Verdonk te Klazienaveen inzake de
gemeentelijke verloskundige — Voor
kennisgeving aangenomen.

Pruts-, las- of lapwerk ?
Bij het voorstel tot vernieuwing
van de raamkozijnen der 15 ge-
meentewoningen te Bentveld, maak-
t-> de heer SLEGERS bezwaar tegen
de kosten (ƒ 8000) die hiermede zijn
gemoeid. Hij deed een middel aan
de hand, door de oude kozijnen —
die zich nog in goede staat bevinden
— te blijven gebruiken, maar ze
a.h.w. te „verlengen". Het was spr.
bekend dat de door hem ontvouwde
methode door de directeur van pu-
blieke werken als ,,prutswerk" was
gekwalificeerd. Als deskundige op
het gebied van bouwen en bouw-
methoden, „nam" spr. deze uitlating
niet! Hij bleef zijn idee in de be-
langstelling van het college aanbe-
velen en zei dat er dan zeker voor
de helft op de kosten kon worden
bespaard.

De heer KONING was het volko-
men eens met de heer Slegers. De
bestaande kozijnen zijn inderdaad
nog goed (van grenen) en spr. zou
het best met de door de heer Sle-
gers aanbevolen manier willen doen.
Hij vond dat aan het oordeel van
de heer Slegers niet behoefde te
worden getwijfeld.

De heer VAN DER WERPF wilde
weten of de verandering der kozij-
nen dezelfde zal zijn als indertijd
bij woningen aan de Van Ostade-
straat is toegepast. Zo ja, dan ging
spr. akkoord met de door b. en w.
voorgestelde vernieuwing.

De heer VAN KUYK meende dat
evenmin kon woeden getwijfeld aan
het oordeel van de directeur van
publ. werken! Dat deze kosten

OM
...... was dat de dames en heren na
iedere schriftelijke stemming oplet-
tend naar de stembriefjes keken.
Evenals in het verleden werden zij
door het stembureau na telling ver-
scheurd.
Het raadslid dat zijn stembriefje in
zessen had opgevouwen — voorzich-
tigheid is de mama der porcelein-
kast — kreeg echter van de voor-
zitter een terechtwijzing. De voor-
schriften zeggen n.l., dat 't stem-
briefje tweemaal moet worden ge-
vouwen. Waarvan acte. . B.

*
...... was de nauwkeurigheid, waar-
mee de heer Breure, die tezamen
met mevr. Stemler-Tjaden het stern-
bureau vormde, na de stemming
over de leden van maatschappelijk
hulpbetoon, de stembriefjes ver-
scheurde ......
Voorzitter keek zeer belangstellend
toe. W.

overdreven hoog zouden zijn, achtte
spr. niet bewezen.

WETH. TATES zei respect te
hebben voor het oordeel van beide
deskundigen! Dit geval is uitvoerig
besproken in de commissie voor pu-
blieke werken en daar heeft men al
gehoor gegeven aan de wens van de
heren Slegers en Koning om deze
werkzaamheid goed aan te pakken.
Men besloot niet tot „lapwerk" te
moeten overgaan, maar het .lassen'
van de kozijnen door op de oude
een nieuw gedeelte te plaatsen, leek
spr. bepaald ontsierend. Het prijs-
voordeel is ook twijfelachtig, om-
dat bij de door de heer Slegers be-
doelde methode het arbeidsloon
meer zal bedragen.

De heer SLEGERS zei nog dat
hem was gebleken dat de heer Deu-
tekom niet op de hoogte was van
de nieuwste methode om dit soort^
werk te doen. Het is noch lapwerk
noch laswerk. Spr. hield vol dat ten
minste 50% op de kosten zou wor-
den bespaard.

De heer BREURE zei dat de heer
Deutekom dan maar eens gelegen-
heid moest hebben zich van de-
nieuwste methode op de hoogte te
stellen. Voorlopig wilde spr. zich
echter aansluiten aan het oordeel
van de directeur van p.w.

WETH. KERKMAN zei ook wel
iets te weten van bouwen en wat
daar mee samenhangt. Hij gaf een
bondige technische uiteenzetting van
de werkzaamheden en ook van de
methode, die door de heer Slegers
was aanbevolen. De laatste heeft
echter het nadeel dat men — nadat
het bovengedeelte op het oude ko-
zijn is aangebracht — staande in
het vertrek, steeds tegen de „kalf"
van het bovenlicht aan kijkt, want
wanneer de kozijnen moeten zakken
gaan de bovendorpels ook zakken,
wat het omschreven nadeel heeft.

Inderdaad zal de vernieuwing van
deze kozijnen ongeveer op dezelfde
wijze geschieden als in de Van Osta-
destraat.

Het voorstel werd zonder hoofde-
lijke stemming aanvaard, waarbij
de heer Slegers geacht werd tegen
te hebben gestemd.

*
Het voorstel tot intrekking van het
raadsbesluit van 25 maart '58, waar-
bij de deelname van Zandvoort i.z.
de gemeenschappelijke regeling met
Haarlem in de Volkskredietbank
met ingang van l januari 1959 zou
worden beëindigd en deze gemeen-
schappelijke regeling thans voorlo-
pig voor de tijd van twee jaren te
verlengen, kreeg de goedkeuring
van de Raad, maar niet voordat de
heer LINDEMAN enkele bemerkin-
gen had gemaakt ten aanzien van
de financiële basis dezer regeling.

WETH. TATES (tenslotte gese-
condeerd door de voorzitter) verde-
digde het voorstel.

ONDER DE HAMER DOOR:
Vastgesteld werd een nieuwe „vlees-
keuringsverordening" ter vervan-
ging van de bestaande, welke da-
teert van 6 december 1934.

*
De Raad ging akkoord met het aan-
gaan van een gemeenschappelijke
regeling met de gemeente Haarlem
i.z. de vleeskeuringsdienst en het
gebruik van het openbare slacht-
huis.

*
De periodiek aftredende bestuurs-
leden van de gemeentelijke instel-
ling voor Maatschappelijk Hulpbe-
toon t.w.: mevr. A. M. Mol-van Bel-
len en de heren J. van Sluisdam en
D, Vader, werden herkozen.

*
Een aanvullend krediet van ƒ111.000
werd beschikbaar gesteld voor di-
verse werkzaamheden i.v.m. het

bouwrijp maken van de grond in
het uitbreidingsplan-zuid (deel c).

*
Voor het aanleggen van het ooste-
lijke trottoir langs de dr. Schaep-
manstraat heeft de gemeente een
strook grond nodig, welke toebe-
hoort aan de heer H. E. Boddé, al-
hier. Genoemde ingezetene is bereid
deze plm. 18 m2 grond om niet af
te staan, mits de in verband daar-
mee uit te voeren werkzaamheden
geheel door en op kosten van de ge-
meente worden uitgevoerd (ƒ 1500).
De raad ging hiermee akkoord.

*
Een nieuwe verordening op het ge-
bruik van de algemene begraaf-
plaats werd vastgesteld. De begraaf -
rechtcn werden — conform het door
b en w. ingediende concept — ver-
hoogd.

*
B. en w. werden gemachtigd tot Ge-
deputeerde Staten van Noordholland
het verzoek te richten om de ge-
nieente Zandvoort — ingaande l ja-
nuari 1959 — te klassificeren in
klasse 11 (18.000-24.000 inwoners).

De heer GOSEN vroeg hierbij of
b. en w. deze gelegenheid zullen
\angrrjpen nogmaals en met klem
een verhoogde bijdrage uit het ge-
meentefonds te vragen alsmede een
vlottere 'afwikkeling van de politie-
kosten.

VOORZITTER: „Daar kunt U ze-
ker van zijn".

*
Voor aanschaffing van leermiddelen
van de openbare ulo-school (Wim
Gertenbachschool) stelde de Raad
een krediet van f 3517 beschikbaar.

* -*•
Medewerking i.v.m. het verzoek van
het bestuur van de Wilhelminaschool
om dit gebouw van een bliksembe-
veiligingsinstallatie te voorzien,
werd verleend.

3!

Aan het bestuur van de Stichting
„Openbare leeszaal en bibliotheek"
werd een lening toegestaan voor de
inrichting van de vertrekken in het
binnenkort te openen gemeenschaps-
huis. Tevens werd de Stichting in
het genot gesteld van een extra
jaarlijks subsidie voor betaling der
rente en "aflossing dezer'lening. "* "

*
De commissie voor georganiseerd
overleg werd herkozen (van l jan.
1959-31 december 1960). Zij werd
als volgt samengesteld: leden: de
heren J. W. Gosen, ir. P. G. van
Kuijk, C. Slegers; plaatsvervangen-
de leden: mevr. A. Mol-van Bellen,
de heren J. L. C. Lindeman en G.
Tates.

*
Tot zesde leerkracht in vast dienst-
verband werd aangesteld de gehuw-
de onderwijzeres mevr. C. A. Pol-
derman-van Battum.

Mevr. MOL-VAN BELLEN merk-
te hierbij op dat genoemde leer-
kracht de eerste gehuwde ambtena-
res is, welke in deze gemeente wordt
aangesteld!

taoJL
Slechts bij uitzonde-
ring treft men op
exposities die de re-
sultaten tonen van
kinderlijke verbeel-
dinyskracht en waar-
neming in vorm,

lijn en kleur, een woordenschat, een
gedicht o} opstel aan. En wanneer
men se ontmoet blijken de door het
kind gebruikte woorden en Kinnen
meestal te dienen om een tekening
of gekleurde schepping te onder-
steunen of te verduidelijken. Als
een op zichzelf staande uiting van
de kinderlijke expressie is het ge-
dicht of het opstel zeldzaam en
spreekt, ook wat de gevoels- en ge-
dachtenrijkdom van het kind be-
treft, veel minder aan dan zijn cre-
aties in lijn,.kleur en klei dit doen.
De literaire voortbrengselen van
kinderen bezitten meestal niet de
geraffineerde charme die kinderte-
kcningen over het algemeen verto-
ncn. De poëzie van de kindertijd
wordt gewoonlijk in de spreektaal
verbruikt en kan dan zeer treffend
en ook bijzonder diepzinnig zijn. In
de schrijftaal lukt dit zelden of
nooit, omdat het kind zich daarin
meer dan met zijn tekendrang te-
genover een gesloten systeem ziet
geplaatst, waaraan het zich eerst
moet onderwerpen en dat het moet
leren beheersen, alvorens het in
staat is een nieuw begin te maken.
Meestal is het dan al te laat en is
het kind op een noodlottige wijze
vergroeid met het grammaticale
systeem, waarin het zich heeft leren
uitdrukken en waaraan het voor zijn
verdere leven, bij het spellen van
de krant en het uitwisselen van zo-
genaamde gedachten, onderhorig
blijft.

In bijna ieder kind is een oor-
spt onkelijke tekenaar verborgen,
maar slechts zelden een oorspronke-
lijk dichter.
Het kind ondergaat de ordening van
de taal als een rem op zijn fantasie
en.Jiet grijpt e^Zer naar verf en

penseel om aan zijn ideeën en emo-
ties gestofte te geven dan naar het
geschreven woord.

In lijnen en tinten ervaart het
kind een geheel eigen wereld, waar-
op alleen hij vat heeft, maar zijn
rijkdom aan fantasie f>tuit af tegen
de hiërarchie van de taal. In de taal
ontmoet het kind de wereld van
de volwassenen, de ordening en ta-
boe's der grote mensen, waarin
voor zijn verbeelding geen plaats is.
Voor het kind is taal rekenen met
woorden, met een uitkomst die ieder
moet kunnen begrijpen en contro-
leren. Taal betekent voor kinderen
dan ook geen toveren met woorden,
zoals zij toveren met kleuren en
vormen, maar bittere ernst. De ma-
gie van het A.B.C, wordt voor het
kind na de eerste kennismaking
vrijwel teniet gedaan door de daar
op volgende ordening en rangschik-
king, die alleen de dichter, na veel
moeite en inspanning, nog ver-
mag te verbreken.

Een enkele maal weet het kind
echter de taal te vormen, te buigen
en opnieuw te scheppen en slaagt
het er in zijn gevoelens en gedach-
ten in zinnen weer te geven. Dan
krijgt de taal, dat voor het kind zo
weerbarstige instrument, dezelfde
onbevangenheid en oorspronkelijk-
heid als men in een kindertekening
kan vinden. Zoals blijkt uit het vol-
gende knikker gedicht van 'n meisje
van 8 jaar dat wij op een tentoon-
stelling, gewijd aan jeugdwerk, on-
der ogen kregen.

„Mijn vriendinnetje en ik zijn
wezen knikkeren,

ik heb haar blut gehaald.
Toen kreeg ze. haar lutjes nog, ze
kreeg maar vijf lutjes.
Toen heeft ze mij blut gehaald,

twee
opjes.
En een natoetje.
Toen gingen we ballen
Ik was bij vier af.
En zij was bij negew al af."

Voor de stille armen
De 3e verantwoording van de door
het comité ontvangen bedragen t.m.
17 december luidt als volgt:
L.N. ƒ 5; A.B. ƒ 2,50; dames K.
ƒ 2,50; D.G.d.L. ƒ 10; fa. M.K.&Zn.
ƒ 25; fa. B. ƒ 2,50; fa. S. ƒ 10; mej.
D.v.d.B. ƒ 2,50; D.V. ƒ 10; N.N. ƒ 5;
P.G.V.K. ƒ 20^ D.J.P.-E. ƒ 5; D.D.
ƒ15; P.H.L. ƒ2,50; E.W.B, en C.M.H.
ƒ 20; N.N. ƒ 10; J.Th.K ƒ 10. To-
taal ƒ 157,50.

Het comité dankt wederom alle
gulle geefsters en gevers en houdt
zich aanbevolen voor giften op giro-
nummer 499496 t.n.v. S. Slagveld,
Koninginneweg 26 Zandvoort.

RONDVRAAG

De stenen spreken
De heer SLEGERS vroeg hoe het
stond met het plan voor de bebou-
wing aan de overzijde van de Fr.
Zwaanstraat. Hij had gaarne —
voor dergelijke plannen definitief
worden vastgesteld, waarna de raad
er nog maar weinig aan kan doen
— uitgebreider inlichtingen en mede-
delingen aan de Raad.

Tevens vroeg hij of het college
bereid was — teneinde de bouwkos-
ten te verlichten — de in het „Be-
sluit uniforme bouwvoorschriften"
voorgeschreven richtlijnen van de
minister op te volgen.

Tenslotte informeerde spr. naar
enkele grote hoeveelheden stenen:
1. Bij het pompstation staan onge-
veer 200.000 straatklinkers, welke
indertijd zijn afgekomen van de
boulevards. Deze stenen vertegen-
woordigen allicht nog een waarde
van ƒ 10.000.
2. Vervolgens staat er op de alge-
mene begraafplaats een tas stenen
van 80.000 stuks. Dit zijn vrij dure
oude handvormstenen, die bedoeld
waren voor de bouw van de aula
op de algemene begraafplaats. Wat

/." verband met de kerstdagen op donderdag 25 en vrijdag
26 december verschijnt de

ZANDVOORTSE COURANT
volgende week alleen op dinsdag 23 december

Het vrijdagnummer komt dus te vervallen.

gaat er met die stenen gebeuren?
De heer KONING bleef toen nog

maar even bij stenen stilstaan en
vroeg naar de bestemming van z.g.
flagstones, die enige tijd geleden
als experiment bij de aanleg van
het oostelijk trottoir aan de Bent-
veldsweg hebben gediend.

WETH. TATES — de hr Slegers
beantwoordend — deelde mede dat
het college de diverse plannen voor
objecten uitgebreider aan de Raad
ter kennis zou brengen. De voorge-
stelde verlichting van de bouwkos-
ten (vervat in het ministeriële voor-
schrift van 1954) wilde spr. gaarne
eens onder ogen zien met de direc-
teur van p.w.

De 200.000 stenen bij het pomp-
station zullen worden gebruikt voor
reparaties van secondaire straten
enz. Er is een moment gedacht om
ze te gebruiken voor de vernieuwing
van de Bentveldsweg, maar hiervoor
zijn ze ongeschikt.

De 80.000 stenen op de begraaf-
plaats, welke al zijn aangekocht
voor de oorlog, zullen zeker ge-
bruikt worden voor de bouw van
de aula.

De flagstones zijn reeds voor een
groot gedeelte van de hand gedaan.

Nieuwjaarsreceptie
De burgemeester van Zandvoort

"en mevrouw Van Fenema stellen
zich voor op donderdag l januari
1959 des namiddags van 3.30 tot 5
uur ten raadhuize een nieuwjaars-
receptie te houden.

Hervormd kerkkoor zingt
Het Hervormd Kerkoor onder lei-
ding van Herman Dees, geeft op
zondagavond 21 december in de
Hervormde kerk een kerstconcert.
Solisten zijn de altzangeres Annie
Hermes en de organist Louk Nelis-
sen.

O.a. zal worden uitgevoerd Komt
verwondert U, Schlaf wohl, du Him-
melsknabe, voor koor; Het daget in
den Oosten voor alt en orgel; Nu
zijt wellekome, Tous les bourgeois
de chatre, voor alt, koor en orgel;
On Christmas night voor alt en or-
gel; De Herdertjes, Gloria in Ex-
celsis en I saw three ships, voor alt
koor en orgel.

Dit concert zal het laatste zijn
dat de heer Dees zal dirigeren m
verband met zijn vertrft naar Bei-
len.

Kerstwijding
Op maandag 22 december wordt
door de afdeling Zandvoort van de
Ned. Protestantenbond in gebouw
Brugstraat 15 een kerbtwijdings-
dienst gehouden. De dienst begint
's avonds om S uur.

Blithe spirit
De toneelvereniging „Op hoop van
zegen" heeft voor zijn tweede uit-
voering de komedie ,,Ik zie, ik zie
wat jij met ziet" — Blithe Spirit —
geschreven door de Engelse auteur
Noel Coward in studie genomen.

(Adv.)

WIST U DAT . . .
Lamvlees, écht lamsvlees, een deli-
catesse is? Maar.... dan moet het
ook héél mager en zéér jong zijn!!
Heus, dit vlees kan wedijveren met
het fijnste wild. Het is spijtig dat
dit vlees altijd schaars is, om reden
dat het zo fijn van kwaliteit is!
Doch SLAGER GAUS, Kerkstraat
14, telefoon 2102, heeft dit échte
lamsvlees voor u en de prijs valt
ook nog erg mee; vanaf ƒ 1,70 per
500 gram. Ook voor uw kat of hond
hebben wij voor de feestdagen een
speciale attractie. Dit bespaart u
veel werk. Wij fabriceerden n.l. spe-
ciale worst voor uw kat of hond; 40
et 500 gram. Deze worst blijft min-
stens tien dagen goed en is gemaakt
van ingrediënten die uw dieren ten
goede komen. Wij maken u nog
even attent op onze fijne rollade's:
runderrollade vanaf ƒ 2,— 500 gr!
lamsrollade vanaf ƒ 2,50 500 gr.;
varkensrollade vanaf ƒ 2,70 500 gr.

Wij wensen u een prettige kerst!
H. J. Gaus, Kerkstr.14, tel.2102



Ouderavond Gertenbachschool
J.l. maandag vond in Zomerlust een
ouderavond plaats van de openbare
U.L.O. school de „Wim Gertenbach-
sehool", die onder leiding stond van
de heer Janssen, voorzitter van de
oudercommissie.

In zijn openingswoord memoreer-
de de voorzitter de moeilijkheden,
die rond de zo noodzakelijke uit-
breiding van de school waren ont-
staan, nadat enige voorstanders van
het bijzonder onderwijs tegen deze
uitbreiding beroep hadden aange-
tekend. Hij bracht het onderwijzend
personeel hulde voor het uitstekend
resultaat, dat ook dit jaar bij het
examen was behaald en dat ver
boven het landelijk gemiddelde lag.
Bij het financieel overzicht sprak
de heer Janssen zijn voldoening uit
over 't feit, dat vrijwel alle ouders 't
schoolfonds steunen. Uit zijn over-
zicht bleek duidelijk, welk een nut-
tig gebruik van dit fonds gemaakt
wordt,

Aangezien de secretaresse van de
Oudercommissie, mevrouw J. J. van
Duyn-Krahz zich niet herkiesbaar
stelde, werd in haar plaats bij enige
kandidaatstelling de heer D. Luyen-
dijk gekozen. Aan mevrouw Van
Duijn werd dank gebracht voor het
vele werk, dat zij in het belang van
de school heeft verricht.

Het hoofd van de school, de heer
E. R. Koerselman, sprak daarna uit-
voerig over de problemen rond en
in de school. Hij vroeg de ouders
belangstelling voor hun kinderen te
hebben en er vooral op toe te zien,

Helm-programma
De stichting culturele kring ,'t helm'
heeft haar programma voor 't win-
terseizoen niet eerder bekendge-
maakt, omdat het bestuur zich door
de minder rooskleurige positie van
de stichting ernstig moest beraden
over de vraag of een serie voorstel-
Hngen wel verantwoord is. Dank zij
geldelijke steun van particuliere zij-
de is het gelukt een viertal voor-
stellingen te organiseren. Alle voor-
stellingen worden in resaurant Zo-
merlust gegeven.

Op donderdag 8 januari treedt
Georgettë Hagedoorn op begeleid
door Pierre Verdonck. Op donder-
dag 5 februari geeft Gerard van
Blerk een piano-recital. Op donder-
dag 5 maart treedt "de Hindoe-dan-
seres Mohini Devi op. Met het op-.
treden op donderdag 2 april van Jan
Nelissen met zijn poppentheater
„Het kleine wereldtoneel" zal de
serie worden besloten.

Burgerlijke stand
12 december-18 december 1958

Geboren: Yvette Maria Joanna
Wilhelmina, dochter van G. H.
Beenhakker en M. G. F. Lammers;
Bernhard.Thie, zoon van H. Draijer
en T. Thie; Ricky Johan, zoon van
A. G. Rijkschroeff en Emi.

Ondertrouwd: Hendricus Petrua
Rikkers en Dient je Terol; Willem
Martinus van der Kruk en Trijntje
Tjeertes. - ,

Getrouwd: Cornelis Jacobus Ger-
hardus Bos en Eefje Zoutman; Jo-
hannes van- Esveld en Adriana Pe-
tronella Paap.

Overleden: Cornelis Schutter, oud
79 jaar, gehuwd met J. E. Voogt;
Elisabeth Aletta Campagne, oud 75
jaar, gehuwd geweest met F. van
Woudenberg.

Geboren buiten de gemeente: Je-
roen Johan Gerhardus ter Horst.

Overleden buiten de gemeente:
Frederik Sophinus Wilhelm Ver-
schuur; Hendrika Wilhelmina van
Eijndthoven.

dat zij regelmatig hun werk maken.
Zonder steun van ouders en opvoe-
ders kan de school niet. Het leer-
lingenaantal is sterk gegroeid; met
l januari komt :de de negende leer-
kracht in dienst.

De heer Koerselman sprak ook
over de moeilijkheden rond de
schooluitbreiding en deelde mede,
dat nu twee noodlokalen bij de
school zijn geplaatst.

Na de pauze was het woord aan
een voor deze avond samengesteld
forum, dat uit een aantal onderwijs-
deskundigen bestond. Als voorzitter
fungeerde de heer Janssen, als leden
waren opgenomen: mej. M. J. Pol-
dermans, adj.-directrice van de
Huishoud- en Industrieschool te
Haarlem, de heer R. Prosee, rector
van het Karel van Mander Lyceum
te Haarlem, de heer J. P. Bloemsma,
directeur van de Lagere Technische
School te Haarlem, de heer E. J.
Joosse, hoofd ener Openbare ULO-
school te Haarlem en de heer N. H.
W. Reinsma, hoofd van de beroeps-
voorlichtingsdienst van de P.T.T.

Vaar erz spaar
mei BE ZIL VERVLOOT bij de

T: '
G E V E S T I G D IN ELK P O S T K A N T O O R

Vele belangwekkende vragen wer-
den door de ouders gesteld en door
het forum beantwoord. Aan de orde
kwamen o.a.: de sexuele voorlich-
ting, de mogelijkheden voor meisjes
met een Mulo-diploma op een huis-
houdschool, de aansluiting tussen la-
gere- en ulo-school en het huiswerk-
loze weekeinde. Met kennis van za-
ken werden de aan het forum ge-
stelde vragen beantwoord.

De heer Koerselman kon dan oolü
terecht van een geslaagde bijeen-
komst spreken toen hij de leden van
het forum bedankte en hun een
kleine attentie aanbood. Om ruim
11 uur werd de avond gesloten.

Rode Kruis vraagt hulp
Hoewel het bestuur van de afdeling
Zandvoort van het Nederlandse
Rode Kruis de leden erkentelijk is
voor de trouw aan de organisatie,
waardoor zo veel prachtig sociaal
werk kan worden verricht, moet het
't afdelingsbestuur toch van het
hart, dat nog zoveel mensen steun
aan de organisatie onthouden. Zij
onttrekken zich aan die steunver-
lening en leven blijkbaar in de ver-
onderstelling dat het Rode Kruis,
er ook wel zonder hun hulp zal ko-
men. Maar men vergeet, dat het
niet gaat om het Rode Kruis, maar
om de velen,' die door het Rode
Kruis moeten worden geholpen. Hoe-
wel die hulp in vele. gevallen wordt
verleend, kan ook het Rode Kruis
niet verder springen als zijn stok
lang is. Het Rode Kruis zou nog
veel meer kunnen doen, indien het
daartoe financieel' in staat was.
Zelfs het .Rode Kruis kan en mag
niet .meer doen dan datgene waar-
toe het op geldelijk gebied bij
machte is! Daarbij komt nog dat
het Rode Kruis. geen subsidie van
overheidswege geniet en uitsluitend
op eigen middelen, is aangewezen.
Dit mag men zich wel eens reali-
seren! Er zijn riog altijd mensen,-
die niet .volledig., og de hoogte zijn
van alle. taken , van het Nederland-
se Rode Kruis 'fa. daarom • meent
het plaatselijk bestuur er goed "aan
te doen om de voornaamste taken
te noemen. Behalve medewerking
aan de internationale hulpverlening
bij grote rampen enz., zijn er de
volgende taken: bloedtransfusie-
dienst, bloedplasmaprodukten, Wel-
fare, boottochten; voor invaliden,
lectuurdepot (boeken en tijdschrif-
ten voor zieken), beentransplanta-
ties, radio-medische hulp aan sche-
pen, ziekenwagentjes op stations,
opsporing van vermisten, hulp bij
sport, Jeugd Rode Kruis, ziekenver-
voer, ruim 900 hulpposten langs de
wegen, trombosedienst, rampen-
depots, Rode Kruis Korps (Colon-
nes), moedermelkvoorziening, hulp
bij rampen, hoornvliesoverbrenging,
enz. enz.

Het zal toch wel voor een ieder
duidelijk zijn, dat er voor een vol-
ledige en dus ook goede uitvoering
van deze taken jaarlijks enorm veel
geld nodig is. Het is daarom nood-
zakelijk, dat iedere Nederlander het

Sport en spel
„Zandvoortmeevrwen"
Programma zondag 21 december:

WB-Zandv.m. 14.30 .u
Zandv.m. 2-RCH 4 14.30 u.

15 Haarlem 6-Zandv.m. 3 9.45 u.
31 Ripperda 3-Zandv.m. 4 12 u.
41 Zandv.m. 5-DIO 3 9.45 u.
53 Schoten 6-Zandv.m. 6 9.45 u.
94 Waterloo jun. a-Zv.m. a 10 u.

106 Zandv.m. jun. b-Hilegom b 12 u.
120 Zv.m. jun. c-Waterloo b 12 u.
Programma zaterdag 20 december:

Kinheim-Zandv.m. 14.30 u.
Jubileumwedstrijd t.g.v. 60-jarig be-
staan af d. Haarlem v.d. KNVB:
130 Zandv.m. 2-SAC 14.30 u.
Gewone competitie:
160 ETO adsp. b-Zv.m. e 15 u.
179 HFC adsp. h-Zv.m. c 15 u.
185 EHS adsp. e-Zandv.m. i 15 u.
186 Zandv.m. h-Schoten e 15 u.

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys"
Programma zaterdag 20 december:
168 TZB adsp. b-TYBB e 15 u.
Zondag 21 december:
29 Concordia 2-TZB l 14.30 u.
63 Vogelenzang 3-TZB 3 12 u.
78 TZB 4-HFC 12 12 u.

115 TYBB jun. c-TZB a 12 u.
128 TZB jun. b-HBC e 14 u.

Zandvoortse Korfbalclub
Zondagochtend gaat het 2e twaalf-
tal naar Haarlem voor een ontmoe-
ting tegen Aurora 4.
.Het adspiranten a twaalftal speelt
zaterdagmiddag. op 't terrein in het
sportpark Duintjesveld tegen Auro-
ra b. ; '

K.J.C. „De Kroon"
Koppelwedstrijd .K.J.C. De Kroon
1. S. Kronenberg-M, v.d. Valk 5587
2.. J. Koper-P, van Koningsbruggen
5528; 3. H. Koper-A.Zwemmer 5511;
4. R. Sluijter jr-E. de Muinck 5421;
marsenprijs J. H. Keur-N. Heese-
mans 5.

K.J.C. „Zandvoort"
Woensdag j.l. speelde K.J.C. Zand-
voort de derde ronde voor het kam-
pioenschap voor" de maand december.
No. l werd J. Versteege; 2. J. Nijs;
3. Bolle; 4. Uitzinger.

A.s. dinsdagavond is er een wild-
avond voor de leden en hun dames.

Openbare bibliotheek
Nieuwe aamoinsten '

Romans
E. Hemingway - De oude man en de

zee
L. F. Céline - Mort a crédit
M. de Saint Pierre - Les aristo-

crates •
Ontwikkelingslectuur
Antwerpen en Vlaanderen
W. van Heusden - Karinthië
G. Mazure - Brussel en Midden

België
P. Oosterbaan -'. Sicilië
W. P. Postma - Sloot en plas in
kleuren
F. G. de Wilde'- Salzburg en Salz-

kammergut
Idem - Wenen en de Donau

Nederlandse Rode Kruis steunt.
Meldt u nu aan als lid van het

Rode Kruis: u kunt uw contributie
zelf bepalen vanaf ƒ l,— per jaar.

'Bestuur afd. Zandvoort

Juniorkampioenschap Judo
Morgenavond vinden in restaurant
Zomerlust de Senior-clubkTampioen-
schappen plaats- van de leerlingen
van het Sport- en Judo Instituut
Wim Buehèl. Er zal gestreden wor-
den in de volgende gewichtsklassen
door de seniorleden van 16 jaar die
in het bezit zijn van de .gele band
en leden van 15 jaar die de groene
band dragen. Lichtgewicht t/m 68
kg, middengewicht t/m 75 kg,
zwaargewicht boven de 75 kg. De
twee besten van iedere band zullen
bij loting uitmaken wie zich school-
kampioen 1958 mag noemen.' Het
programma van de avond luidt als
volgt r

1. Opening door de hr W. Buchêl
2. Principe Jiu Jitsu en' Judo
3. Nage No Kata
4. Series Gewichtsklasse
5. Les jeugdjudo
6. Series kampioenschappen alle

categorieën • .
7. Jiu Jitsu-.demonstratie
8.-Teamwedstrijden-jeugd A,.en B

team.
9. Finale Gewichtsklasse

10. Dames judo
11. Finale kampioenschappen alle

categoriën
12. .Genosen No Kata
13. Prijs uitreiking
Hoofdscheidsrechter is de heer J. de
Lange uit Beverwijk.

Tijdens deze avond worden ver-
schillende demonstraties Judo en
Jiu Jitsu gehouden, waaraan o.a.
ook door jeugdleden zal worden
deelgenomen.

Puzzelrit van bisschop
Zondag 6 dec. organiseerde de mo-
torclub „Zandvoort" voor auto's en
mtoren een Sint Nicolaaspuzzelrit
over een afstand van ongeveer 50
km. De uitslag luidt:
Motoren:
1. Heestermans, M.C. De Uitlaat, op

Triumph 650 cc, 33 strafp.
2. C. J. Turkenburg, M.C. Bloembol-

lenstreek, op BMW 500 cc, 34 p.
3 J. J. Prent, Haarlem, op Dür-

kopp 250 cc, 42 strafp.
4 Boelens, M.C. De Uitlaat, op BSA

500 cc, 56 strafp.
5 L. A. Weber, M.C. Zandvoort, op

Puch 250 cc, 58 strafp.
6. J. van der Veen, M.C. Zandvoort,

op Jawa 250 cc, 62 strafp.
7. W. v.d. Veldt, M.C. Zandvoort, op

Triumph 500 cc, 87 strafp.
8. P. J. Totte, M.C. Haarlemmer-

meer, op Matchless 350 cc, 88 p.
9. H. Bakker, M.C. Bloembollenstr.,

op Jawa 250 cc, 89 strafp.
10. I. C. den Boer, M.C. Zandvoort,

op Ariel 350 cc, 115 strafp.
Auto's:
1. H. Kokkelkoren, M.C. Zand-

voort, 32 strafp.
2. Th. J. v.d. Putten, M.C. Zand-

voort, 34 strafp.
3. J. G. Swier, IJmuiden, 43 strafp.
4. L. Visscher, M.C. Bloembollen-

streek, 53 strafp.
5. H. Bessem, A.M.C. De Wegkrui-

sers, 61 strafp.
6. A. C. Langelaan, M.C. Bloebollen-

streek, 64 strafp.
7. G. Pluer, Haarlem, 74 strafp.
8. W. H. Overbeek, M.C. Bloembol-

lenstreek, 81 strafp.
9. J. Th. de Gier, M.C. Bloembollen-

streek, 84 strafp.
10. F. A. J. Heemskerk, Aerden-

hout, 92 strafp.

Watergetijden
H.W. L.W. H.W. L.W. strand

dec. berijdbaar
21 8.- 12.25 20.30 4.00-10.30
22 0.59" 9.- 13.23 21.30 5.00-11.30
23 1.51 10.— 14.06 22.- 6.00-12-
24 2.30 10.30 14.43 22.30 6.30-12.30
25 3.08 11.— 15.20 23.30 7.00-13.30
26 3.49 11.30 15.55 24.— .7.30-14.-—
27 4.20 -.- 16.29 12.30 8.30-14.30

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

OPHALEN HUISVUIL.
De directeur van de dienst van pu-
blieke werken deelt mede, dat in de
week van 22 tot en met 27 december
slechts éénmaal huisvuil zal worden
opgehaald, namelijk: maandag 22,
dinsdag 23 en woensdag 24 decem-
ber.
De ingezetenen worden verzocht
hiermede rekening te houden.

' *
De burgemeester van Zandvoort

zal zijn eerstvolgende spreekuur
houden op woensdag 7 januari 1959
van 10 tot 12 uur.

DOKTERS-, ZÜSTEKS- en
APOTHEEKBIENST

Vanaf zaterdag 12 uur t/m maan-
dagmorgen 9 uur:
Doktoren:

P. Flieringa
Brederodestraat l, telefoon 2181

Zondag 21 december
Dierenarts J. Westerman
Leidsevaart 74, Haarlem, tel. 12111

Wijkzuster:
A. Hoogenbosch
Julianaweg 25, telefoon 2826
20—26 december:

Apotheek:
Apotheek Kerkhoven, Zeestraat 71
ledere avond vanaf 6.30 uur
alleen geopend voor, recepten en
spoedgevallen.

P R E D I K B E U R T E N

Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 21 december (4e Advent)

10.30 uur: ds. R. H. Oldeman. Me-
dewerking kerkkoor, afscheid or-
ganist.

Woensdag 24 december
20 uur: ds. R. H. Oldeman.
Kerstspel: Michaël.

Jeugdkapel ' om 10.30 uur in het
Jeugdhuis.
Spr. de heer H. v.d. Ouw.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Zaterdag 20 december

16 -uur Kerstfeest voor de klein-
tjes en om. 17 uur voor *de -gro-
tere- kinderen ^ van de zondags-
school. -v 1 ' -

Zondag 21 december ." :->
10.30 u.: ds. A. J. Snaayer, Doops-
gézind pred. te Haarlem.

Maandag 22 december
20 uur: Kerstwijdingsdiénst.

Gereformeerde -Kerk
Julianaweg hoek Emmaweg
Zondag 21 december

10 uur ds M. .W. J. C. Kluis van
Santpoort • •
5 u. ds P. de Ruig van Haarlem-N

Huis in de Duinen:
19.30 Ds A. de Ruiter

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Op zon- en feestdagen H.H. Missen

om 7.30-9.00 uur de Hoogmis en
11.00 uur de laatste H. Mis. In
Huis in de Duinen om 8.30 uur.
's Avonds Llof om 7.00 uur.

In de week H.H. Missen om 7.00
uur en 7.45; 's avonds Lof om
7.30 uur.

Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 23 december.

15 u.: Kerstfeestviering in „Pniël"
Zuiderstr. 3. Verschillende spre-
kers.

Jehova's getuigen - _
Woensdagavond 8—9 uur bijbel-

studie Koninginneweg 44 en zon-
dagmiddag 2—3 uur Wachttoren-
studie -Hogeweg 7 te Zaïidvoorc.

F AMILIEBERICHTEN

Humanistisch Verbond
Zondag 21 dec., 9.45 u., 298 m: ra-
diotoespraak door prof. dr. G. Stui-
veling. Onderwerp: „De donkere da-
gen voor Kerstmis".

Op zondag 11 januari 1959 ho-
pen onze geliefde ouders en
grootouders

P. van Duivenboden
en
S. van Duivenboden-

v.d. Schinkel
de dag te herdenken waarop
zij voor 55 jaar iri het h'uwe-
lijk traden.

Hun dankbare, kindereu,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Zandvoort, 24 december 1958
Helmersstraat 3

Heden is nog onverwacht en
kalm van ons heengegaan', on-
ze lieve, met alles medelevende
moeder, behuwd-, groot- en
overgrootmoeder

Geertruida Knuth-Visser,
in de ouderdom van 85 jaar.
Haar leven was ons een voor-
beeld van naastenliefde.
Californië:

A. Bussink-Knuth
A. Bussink -
en . kinderen

Rlienen: W>- Sandbrihk-Knuth
P. Sandbrink
Wiilemijn

Zandvoort:
P. Bussink-Knuth -
W. Bussink
Kinderen en kleinkin-
deren

Driebergen: . •
F. J. H. Knuth
J. Knuth-Roelfs
en kinderen

Rotterdam:
. J. H. Knuth - . . .

Kinderen en kleinkin-
deren • . . . . . . .

Canada: J. Knuth
G. M. Knuth
Kinderen' en kleinkin-

. deren., , r . ... .
Driebergen," 17 "ctecemb'er "Ï958'
Obsterlaan 4 2 ' "••• • - • - • •
Geen toespraken, geen bezoek
De teraardebestelling is be-:
paald op zaterdag 20 dec. a.s,
op de. nieuwe algemene be-
graafplaats te Driebergen, na-
midd. 1.15. uur. Vertrek . van
Traaij 239a pl.m. 12.45 uur.

Heden overleed 'te Haarlem
onze zeer geliefde moeder, be-
huwd-, groot-, pvergrootmoe-
der en tante

mevrouw de weduwe
J. van Arkel geb. Melkert

in de gezegende leeftijd van
.85 jaar.

Fam. J. Loos-van Arkel
Zandvoort, 19 december 1958
Spoorbuurtstraat 11 •
De ter aardefcestelling zal
plaats hebben niaandag 22
dec.' om 2.00 uur op de Alg.
Begraafplaats te Zandvoort.
Vertrek sterfhuis 1.30 uur.

Zeepost
Australië, ss Orcades, 27 december;
Canada, ss Rijndam, 27 december;
Ned. Nw. Guinea, ms Bengkalis, 23
december;
Nw Zeeland, ss Gothic, 27 december;
Suriname: ms. Rodenbek; 22 deci '
Unie van Z.Afrika en Z.W. Afrika,
m.s. Pendennis Castle, 27 december;
Brits Oost Afrika, s.si La Bourdon-
nais, 27 december. .

Voor de komende feestdagen
fantastische
programma's
RESERVEER bij ons uw
televisietoestel. Wij zorgen
voor een prima ontvangst.

^PHILIPS TELEVISIE 43 cm '
beeld vanaf ƒ 795,—. Compleet ge-
plaatst ƒ 157,05. Restant in ter-
mijnen van ƒ 47,65 per maand.
Wij adviseren u steeds het beste!
PHILIPS RADIO, mooi van klank en kleur! Vanaf ƒ 93,—;-een kwali-,
teitsprodukt. - -- -
PHILIPS platenspeler vanaf ƒ 68,—, 4 snelheden, met een album en
langspeelplaat. - ~ .
PHILIPS BANDRECORDER vanaf/ 398,-. ... -
Uw oude radio heeft inruilwaarde!
Verkoop van wasmachines, centrifuges, alle merken koelkasten e.a.
apparaten. > ' , ' . , .
Komt u eens kijken en luisteren? . , .

-Wij regelen desgewenst, na persoonlijk overleg, de betaling met u. :
RADIO TELEVISIE SPECIALIST

Erkend gedipl. Philips 'service-
dealer voó'r "radio en televisie.

F. H. Penaat
Kostvëriorenstraat-. 7 - Telef. 2534



Ned, Ghr, Bouwvakbond
Afdeling. - Zaridvoórt •' \', .

Vakantiebonnen verzilveren
dinsdag 23 december, 8 uur
bij W. 'Wardenier, Staringstraat 9

' '" ~••• Het bestuur

Restaurant Zomerlust
Voor de a.s. feestdagen alle
soorten koude schotels bij u
thuis bezorgd.
Inlichtingen en bestelling:

tel. 3713

Fa. Verbeek v. El
Binnenweg 69, Heemstede •
bij Julianalaan, tel. 39562

KINDERWAGENS
WANDELWAGENS
Boxen, kinderledikantjes, kin-
derstoelen en comodes.
Overtrekken van wagenkappen
Voorzorg-zegels worden in
betaling aangenomen.

Voor kerstboomartikelen
en kaarsen

Het Wonder van Zandvoort
Wij hebben een grote sortering voor
U tegen zeer lage prijzen!
Ook in geschenken zijn wij ruim
gesorteerd.
SWALUESTRAAT 9

TELEFOON 2418

Voor al uw
ONDERHOUDSWERK
VERBOUWINGEN en
NIEUWBOUW, naar:

Bouwk. Aannemingsbedrijf

„ARJO'
p.a. P. Bakkenhoven, Piet
Leffertsstraat 19, Zandvoort.

Waarom zult u
meer betalen?

VARKENSVLEES:
Schouderkarbonade, 500 gr. ... 2,18
Ribkarbonade, 500 gr 2,38
Haaskarbonade, 500 gr 2,58

RUNDVLEES:
Riblappen, 500 gr 2,30
Magere lappen, 500 gr 2,50
RosBief, lende, entre cote

500 gr. 2,70
Biefstuk, 100 gr 0,70
l pond gehakt, l pakje margarine

1,80
Winkellappen en stukjes vlees

: . 500 gr. 1,98

,La Viande'
KL. KROCHT l, TELEFOON' 243Z

Het fijne komt van de

Banketbakker
J. E. STEENKEN

Grote Krocht 20b, telefoon 2695
Bestelt U vroegtijdig a.u.b.f

H O L I D A Y *
Auto's zonder chauffeur
Uitsl. model 1957 en 1958 van
Volkswagen,, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapitan,
Fords Taunüs en Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10454

Dameskapsalon ,Eugène'
Hogeweg 72, telefoon 2068 voorheen
Van Baerlestraat, Amsterdam.
Eugène voor het fijnere genre. Fan-
tasie, incroyable, individuelle. Nieuw-
ste Gold wave en Icleurspoelingen.

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Zijlweg 63, Haarlem, tel. 15141
Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver-
zorging van begrafenissen, cre-
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

Jan Filmer vraagt

vrouwelijk personeel
Tolweg 16, telefoon 3195.

Daar kmit n heen
Monopole

Vanaf vrijdag 19 tot en met-zondag
21 december, 8 uur: film Eén kwam
terug.
Maandag 22 en dinsdag 23 december
8 uur: film Zeven jaren pech.
Zondagmiddag 21 december, 8.30 u.
film Gezworen kameraden.

*
Hotel Bouwes

Gedurende het weekend: Cor Halle-
sextet.

l : Zondags matinee. ..

DE ZANDVOORTSE COURANT
verschijnt voor Kerstmis nog eenmaal en • wel dinsdag 23 dec.
•Eventuele berichten en advertenties graag maandagmorgen 22
dec. in ons bezit. Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite.

De a.s. feestdagen
lenen zich om te flitsen en te projecteren

De allernieuwste Japanse Yashica 8 mm filmcamera. Uitwisselbaar
optiek voor de ongelofelijke prijs van ƒ 199,—.
Japanse Samoca kleinbeeld camera ƒ 79,— en ƒ 130,—, bijpassende be-

lichtingsmeter slechts ƒ 20,—.
Verder alle bekende merken camera's voorradig, zoals Zeis-Ikon,

• • Adox, Agfa, Rolleicord enz.
Een grote collectie zeer voordelige albums, vanaf ƒ 1,50.
Leuke etuitjes, filters, lenskwastjes en de nieuwste plakstiften, lijstjes.
Statieven van ƒ 15,50 Reporter weekend tassen vanaf ƒ 9,90.
Landkaartscherm 130 x 130 ƒ 45. Statief buisscherm 130 x 130 ƒ 107
Wij maken ook portretten, pasfoto's en reproducties.
I7io speciaalzaak

Foto-Kino HAMBURG

Slagerij
Burger

wenst u - ^= _

(BURGER!
slagerijen

NAT10NAAJ. en lNT6RNATIOMAfliL BCKROONO

prettige
feestdagen
Vrijdag en zaterdag
750 gr, mag. vak.lappen 3,15
750 gr varkens fricando 3.48
100 gr gekookte rookworst en
100' gr ham samen 79 c
100 gr Saks. smeerworst en
100 gr cerv.worst, samen 69 c
750 gr fijne riblappen 3,38

Heerlijk lamsvlees
500 gr bout 2,45
500-gr-magere lappen ... 2,25
500 gr. carbonade 1,58

Kalfsvlees
Lappen 2,58
Fricando 2,90
250 gram héél malse biefstuk

1.48

Aanstaande woensdag
.. 1,65750 gr gehakt h/o

Rosbief
Lende
Entre Cote
Staartstuk

2,90
500 gram

Bestel tijdig uw kerstrollade!
Gebr. Bürger's slagerijen

HALTESTRAAT 3
AMSTERDAM - HAARLEM — ZANDVOORT

De kerstdagen
in zicht. U wilt dan netjes ge-
kleed gaan en uw kleuters
ook? Dan hebben wij diverse
artikelen voor u.
Kindermouwschortjes, sokjes
.Delana' truien, lange broeken
Kinder onderjurkjes
Kinderondergoed
Kinder- en dames Terlenka-
rokken

Nylonkousen,
enorme sortering

Jacques Fath, Belami, Du-
barry enz. enz.
Crêpe mousse nylons ... 3,98
ONDERJURKEN,

nylon, katoen, charmeuse
Witte tafellakens, ook plastic
Lakens en slopen
Theedoeken, baddoeken
PYAMA'S voor dames, heren
en kinderen
Wollen sokken, anklets 1,98
Ruime keuze babygoed
Tenslotte slaagt u bij

NOTTEN
„DE KAMPIOEN"

Haltestraat 59 - Telef. 3398

Kousenreparatie

D
NIEUWE VOLKSWAGENS
'58 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.
Pieters, Haarl.str. 2, tel.3652'

Neemt proef met onze

KERSTKRANSJES
Overheerlijke
Banketkerstkransen
Boterkerstkransen
met zuivere amandelspijs
Onze van ouds bekende
KERSTBRODEN
TULBANDEN enz.
Grote sortering
KOEKJES, FONDANT en
CHOCOLADE KRANSJES

Brood- en banketbakkerij

A, van der Mije & Zonen
Schoolplein 4, telefoon 2467

Hotel Bouwes
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Beide Kerstdagen

Diner-Dansant
Aanvang 7.30 uur

Uitgebreid internationaal
cabaretprogramma

*
31 DECEMBER:

Oudejaarsavond-
viering

Aanvang 9 uur
Souper - Attracties - Ootillons

Met medewrking van
het Italiaanse showorkest

PIERRE OBAR
met zang van Miriam Manna

Reserveert tijdig uw tafel
(Telefoon 02507-3046)

Inlichtingen betreffende de
Kerstmenu's en het Oude-
jaarsavondsouper worden U

gaarne verstrekt

MOEDERCURSUS
WIT-GELE KRUIS

afd.
Aanvang der lessen 9 ja-
nuari 1S59 in de Maria-
school, Koninginneweg l,
's avonds te 8 uur.
Duur der cursus 14 lessen.
Totale kosten ƒ 2,50. Hier-
aan kunnen deelnemen:
a.s. moeders, verloofde jon-
ge meisjes en belangstel-
lenden boven 18 jaar. Aan-
melden tot uiterlijk 8 ja-
nuari 1959 bij mej. zr. A
M. C. Hoogenbosch, Julia-
naweg 25, tel. 2826.

NED, PRQT. BOND
Gebouw Brugstraat 15
Kerstwijdingsavond
op maandag 22 dec.
's avonds 8 uur. Met mede-
merking van mevr. A.
Walhout, zang, begeleid
door de heer W. F. P. Ber-
lott; en de heer J. G.
Wijnbeek.
Iedereen is welkom.

Sport- en Judo Instituut
BUCHÈL

organiseert

zaterdagavond 20 dec.
20.00 uur in zaal „Zomerlust" de

Senior
Judokampioenschappen 1958
met o.a. jeugd- en jiu jitsu demori-
straties. Entree ƒ l,—.

Maakt uw feestdagen
dubbel feestelijk
Wij verzorgen uw

RADIO EN T.V.
nog voor de kerst.

Henk Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

Te koop wegens vertrek:
3 stuks Venetian blinds (190x190 cm); l Venetian blind
(230x75 cm); 2 stuks horren (alles passend westzijde
flats De Favaugepl.); l blank metaal gashaard (10
staaf s plus 10 extra staven) met aan- en afvoerverb,
Alles in st. van nieuw .tegen halve pr. aangeb. Adres:
J. Timmer, De Favaugeplein 25-1, telefoon 2289.

WONINGRUIL
Dordrecht-Zandvoort

Gevr. in Zandv. woning m.
minst. 6 krs. Huur max.
ƒ 150,- p.m. Aangeb. in
Dordrecht, vijf kamer wo-
ning op g. st., bouwj. '39,
huur ƒ 50,50 p.m. Br. aan
G. L. v. d. Hum, Soemba-
straat 63, Dordrecht.

Gevr. door echtp. z.k. een
TUINHUIS of ZIT-SLP.K.
m. gebr. v. keuk. v. week-
ends, en ged. de maanden
juni, juli, aug. Br. nr. 9802
bur. Z. Crt.-

Bij wie kan ik wat BIJ-
VERDIENEN ? Onversch.
wat voor werk. Br. 9801
bur. Z. Crt.

WERKSTER gevr. 3 halve
dg. p.w. Vuurboetstr. 8zw.

Gevr. net zelfst. MEISJE
niet ond. 20 jr., v.g.g.v. be-
kend m. koken, intern, in
gez. m. 2 kind., mod. huis
Aerdenhout. Telef. '02500-
27992 ('s morgens voor 10
uur of ,'s avonds na".6..u.K

Gevr. NETTE WERK-
STER 'of NET MEISJE v.
halve dagen, kl. gezin.
Mevr. Kuik, Zandvoortse-
laan 26.

KINDERVERZORGSTER
gevr. in de kerstvacantie.
Vuurboetstraat Szwart.

Te koop: 2 KINDERBED-
JES m. matr.; KINDER-
STOEL, OPKLAPBED.
Westerparkstraat 14.

Te koop: KOLENHAARD
ƒ 12,50. Oosterparkstr. 62.

Te koop: WINTERJAS,
gr. mt. Brederodestraat 19

Te koop: HUIS op eig. gr.,
sp. te betr., zeer gunstig
gel. in 't zuiden aan hoofd-
verkeersw., bev.: 2 zitk. m.
corner, Bruijnzeelkeuken,
kelderkast, hal, w.c.'s, com-
plete badkkam., 5 ingeb.
muurkasten, 4 a 5 slaapk.
tuin voor, opzij en achter,
m. gar. Hyp. beschikb. Te
bevr. Makelaar W. Paap
Hogeweg 17, tel. 2965.

Voor
PRIMA STOFFEERWERK
Hèemeijer, Van Ostade-
straat 7, tel. 3116.

Rijks gedipl.

schoonheidsspecialiste
(manicure)
Behandeling volgens afspr,
Indien gewenst ook aan
huis. Telefoon 3658.

Te koop: splinsternieuwe
RONDE TAFEL, kleur
eiken ƒ 50. Kostverloren-
straat 38.
Te koop 2 p. j. Quick
VOETBALSCHOENEN m
32 en 33 a ƒ 6,- en ƒ 7,50
l Minirex II fotometer
elec. ƒ 12,50. l foto-, te-
vens afstandmeter, merk
Combi ƒ 10,-. Zr. D.
Brondersstraat 11.

Te koop PENSION met
pand. 9 k., c.v., douches,
w. en k. water. Gevraagd
HUIS, ca. ƒ 30.000. Br.
onder no 9803 Z. Crt.

VERKOOPSTER of AAN-
KOMEND VERKOOP-
STER gevr. Modemagazijn
De Waag, „Haltestraat 40,
telefoon 2087.

THEATER „MONOPOIlE"
Stationsplein - Dir. Gtebr. Koper - Telefoon 2550

Vanaf VRIJDAG 19 tot en met
ZONDAG 21 DECEMBER, 8 uur

Eén kwam terug
Hardy Krüger, Collin Gordon, Michael
Goodliffe.

Dit is de ware geschiedenis van Oberleutnant
Franz von Werra, de enige Duitse krijgsgevan-
gene in Engeland die wist te ontsnappen en
naar Duitsland terug te keren. De rol van Von
Werra wordt op meesterlijke wijze vertolkt
door de jonge Duitse acteur Hardy Krüger.
Toegang 14 jaar.

MAANDAG 22 en DINSDAG 23 DEC., 8 uur

Zeven jaren pech
Adrian Hoven, Gudula Blau, Richard Ro-
manowsky, Alice en Ellen Kessler.

Zó heeft U nog nooit gelachen! Een dolle ge-
schledenis rondom een gebroken spiegel.
Agfa-color. Toegang alle leeftijden.

ZONDAGMIDDAG 21 DECEMBER, 2.30 uur
Stan Laurel en Oliver Hardy in

Gezworen
kameraden
Een uitzonderlijk filmwerk voor jong en oud!
Toegang alle leeftijden.

WORDT VERWACHT vanaf woensdag 24 de- -
cember t.m. vrijdag 26 december (beide kerst-
dagen): „WIEN BLÊIBT WIEN"

warme pantoffels
lamsvacht laarsjes

Brossois
Grote Krocht
SPECIALE
REPARATIE-AFDELING

DE

BU KORT
BIJZONDERE VERKOOP

NO IRON
heren
overhemden
Juist voor de
Kerstdagen
zo'n smetteloos
wit overhemd
SPECIALE PRIJS
(alle maten)

J.Th KORT
HAARLEM:

GROTE HOUTSTRAAT
LANGE VEERSTRAAT

HEEMSTEDE: RAADHUISSTRAAT S J

ZANDVOORT: GROTE KROCHT 30-34

IJMUIDEN: KENNEMERIAAN 41

DEZE AANBIEDING GELDT
t/m DONDERDAG a.s

Elke fijnproever
'-•'- prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150



Modehuis

S. PILLER
KERKSTRAAT 4 - TELEF. 3397

Een kerstaanbieding
als nooit te voren

UW KERSTGESCHENK BIJ ONS GEKOCHT
IS EEN DUBBEL GESCHENK

SPOTKOOPJES! SPOTKOOPJES! SPOTKOOPJES!

Een restant zuiver wollen PULLOVERS en VESTEN, res-
tanten van dit seizoen in div. kleuren en maten, vanaf

Haast u! f 9,Z5 Haast u!

Prijzen als nooit tevoren!
COCKTAIL BLOUSES voor slechts 7,95
COCKTAIL ROKKEN vanaf 9,75
GABARDINE ROKKEN tot maat 52, vanaf 11,95
RESTANT BLOUSES, voor slechts 2,95
Wollen GABARDINE PANTALONS, div. kleuren 14,95
Wollen KAMGAREN ROKKEN, alleen bruin 6,50
Restant YERSEY PAKKEN, haute couture 49.50

En nog veel meer koopjes!

Maar toch krijgt U

Bij aankoop van f30,—
een zuiver wollen
STOLA CADEAU!

PROFITEERT! PROFITEERT! PROFITEERT.'

MODEHUIS S. PILLER
KERKSTRAAT 4 - TELEF. 3397

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

Alles voor uw kerstboom
vindt u bij

Henk Schullenburg
Kerstverlichting ƒ 6,35
Kaarsen 20 st. f 0,25
Ballen ƒ 0,10
Pieken ƒ 0,39
Te veel om op te noemen
Ziet onze uitgebreide
collectie!
Koop vroegtijdig, dan
hoopt U rustig!
De goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telefoon 2974

Een stofauiger om trots op
te zijn:

Excelsior
stofzuiger

Nieuw model, prinm zuig-
kracht ƒ 145 of ƒ 2 p.w.

Televisie Radio Specialist

F. H. PENAAT
Kostverlorenstraat 7, tel. 2534

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2140 Politie (alleen v. noodgevallen).
2000 Brandmelding
2345 Gemeente Secretarie
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3043, 3044 Politie
3346 Hoboplex, Stationsplein 13-15,

Hout, board, triplex
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.

GRATIS
een prachtig glas bij aankoop van elke fles

Consolador Douro Port, rode of witte a ƒ 5,90
Manzanilla Sherry a ƒ 5,90
Ginap Vermouth-Goo a ƒ 6,95
Als extra reclame voor de feestdagen t/m 31 dec.
Hamers Advocaat, grote fles van ƒ 4,40 nu ƒ 3,65
Zoete Spaanse wijn van ƒ 2,75 nu ƒ 2,- (alleen afgehaald)
Verder alle wijnen afgehaald 25 cent goedkoper.

Fa. F. G. S, Hamers & Zn Kostverlorenstraat 34

U kunt rustig het kind van de buren,
Als 't zo uitkomt, naar LOOMAN sturen.
Want Hoe raar men 't ook plooit,
'n Meester legt nooit
ivelk kind Aan ook ooit in de luren.

Brillenspecialist IiOOXEian
Haltestraat 5 - Telefoon 2174

Erkend
fondsleverancier

beroep?
Tekenaar

Ervaringen?
Een goede gezondheid
moet je niet uitvlakken !

Wat ik daaraan doe?
Mijn maaltijden zorgvuldig
uitstippelen, dus....
V & F-brood eten !

V & F-brood is brood van
Vermaal & Franken, d.w.z.
brood dat door zijn fijne
smaak en zijn hoge voe-
dingswaarde goed eten
betekent !

ERKENDE BOVAG MOTOR- en
AUTOHANDEL

SMIT
PARALLELWEG 32-34 TELBP. 2S91
Wij kunnen U thans leveren
alle bekende merken

Motoren, scooters,
bromfietsen
Ook voor

reparatie en onderhoud
Jiet aangewezen adres m Zandvoort
Betaling op gemakkelijke conditie
Komt U eens langs, het verplicht U tot niets!

DE VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLEM EN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

helpt U
ALS OVERHEIDSINSTELLING

op sociaal-verantwoorde voorwaardsn.
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet

inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw Inkopen bij deelnemers (win-

keliers) aan het Kennemer • Financierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

Bij aankoop van

6 FLESSEN WIJN
de zevende fles< gratis.
Bij aankoop van 3 flessen WIJN
Va fles Spaanse wijn

GRATIS
Wijn- en gedistilleerdhandel
Fa. H. A. VAN DEURSEN

KERKSTRAAT 12a - TELEFOON 2532
POTGIETERSTRAAT 26

Met onze heerlijke
KERSTBRODEN en
ROOMBOTERKRANSEN

Uw kerstfeest werkelijk feest.'

Fa. H. VAN STAVEREN
Zeestraat 48 - Telefoon 2684

Vergeet niet uw
NIEUWJAARSGROET
aan ons op te geven

Heeft u nog geen televisie
of nieuwe radio?

Bestel dan tijdig uw toestel bij ons
voor de komende feestdagen. Wij
hebben een ruime keuze in radio-
en televisietoetellen. U kunt nu
genieten van de mooie programma's

Verder hebben wij ook een

grote sortering in kerstgeschenken
o.a. scheerapparaten, koffiemolens, mixers, wandverlichting enz.

ELECTRA RADIO TECHNISCH
BUREAU

J. KEUR
BURG. ENGELBERTSSTRAAT 64

Erkende

AUTORIJSCHOOL
„ZANDVOORT"
THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

Autorijles
Verhuur van
Opeis Rekord
zonder chauffeur

Aanleg, onderhoud, reparatie en revisie
van elektrische licht- en krachtinstallaties

Eveneens verzorgen wij volautomatische regelinstallaties
voor alle voorkomende industriële processen.

Voorts levering van
VENTILATOREN, SCHAKELKASTEN, TEMPERATUUR-
MEETINSTALLATIES, LUCHTVERHITTERS enz.

Vraagt vrijblijvend offerte aan:

N,V, ingenieursbureau „KRACHT"
Hoofdkantoor:
KONINGSPLEIN 36
DEN HAAG
Tel. 331737 (4 lijnen)

Filiaal:
DUINSTRAAT S
ZANDVOORT
Telefoon 3882
(Na 18 uur: 3277)

FINANCIERING
van auto's motoren en ma-
chinerieën. Alle verzekerin-
gen. Verzorging van zie-
kenhuiskosten, verzekering

A.Z.R.
C.Terol, Brugstr.5, tel.2898

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen. Tot
1.30 uur geopend. Zee-
straat 62, tel. 2263.

WIST U
dat 20% horting op alle
stoomgoederen perma-

nent wordt gegeven,
indien U deze brengt
en haalt in ons filiaal.
KERKSTRAAT 26

Chemische wasserij
en ververij

KEYSER
Telefoon 2653

Prima rietmatten
voor afschutting en'^tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

HEEFT U IETS OP TE
BUBVtESr?? Wij kopen alle
soorten meubelen en inboe-
deis. Overal te ontbieden.
V. Waterdrlnker, telef.

WINKELIERS,
Maakt reclame
door middel van
de

ZANDVOORTSE
COURANT
Maak steeds tijdig uw
advertentie gereed!
Achterweg l
Telefoon S1S5

N.V. CACAO- en CHOCOLADEFABRIEKEN

BOON
te Wormerveer, vraagt voor haar
INPAKAFDELING te HAARLEM, Hooimarkt 6

(EVT. GEHUWDE DAMES)
Gunstige loonregeling, waaronder premie, en
goede sociale voorwaarden.
Aanbiedingen: van 22 tot 24 december en 29 tot
31 december a.s. en na 4 januari 1959 aan onze
afdeling, Hooimarkt 6.

NATUURLIJK
ook in uw dagelijkse plunje kunt U de
feestdagen doorbrengen. Maar, of U nu
thuisblijft of uit gaat,

iets nieuws zal u zeker
feestelijker stemmen
Wat dacht U van een

nieuw kostuum
in een modern, fijn werkje, plooihoudend, in xde
superieuren kwaliteit
55 % TERYLENE en 45 % WOL ƒ 126,-
Zuiver wollen kamgaren kostuums van ƒ 79,—
tot ƒ 134,-.
Een jas welke u altijd kunt dragen is,een wollen
gabardine > jas in klassiek en Italiaans model
ƒ 86,- tot ƒ 95,-. '
In Teddy, Flausch, Westex en Harris Tweed
overjassen brengen wij u een mooie collectie van
ƒ 79,- tot ƒ 139,-.

Een grote verscheidenheid pan-
talons in de moderne soorten
zoals Terlenka, Perion, Trevira enz. van ƒ 19,—
tot ƒ 44,-.
Opnieuw ontvingen wij een serie duffel coats,
marine blauw, in een zware zeeduffel; heren-
maten ƒ 30,— tot ƒ 42,—. Ook met damessluiting
Sportjackets, geheel m. teddy gevoerd, verschil-
lende modellen ƒ 39,— tot ƒ 54,—.
Voor jongens hebben wij o.a. lange pantalons
en regenjassen aangekregen tegen, scherpe
prijzen. Verder brengen wij u een
pracht collectie overhemden en
dassen, handschoenen in leder en
wol, shawls in wol en zijde

E. DE BOER
De speciaalzaak voor herenkleding
en herenmode
KERKSTRAAT 20 - TELEF. 3136

Wij hebben nu reeds gelegenheids aanbiedingen
in enkele stulcs, bijv. moderne demi's ƒ 49,—,
overhemden ƒ 6,90 en div. artikelen waar geen
series meer van voorradig sijn.
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VOORTS E COURANTRedactie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135

Abonnementsprijs ƒ 6,— per jaar
Per post ƒ 7,—; buitenland ƒ 8,—
Losse exemplaren 10 cent
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJa da Jong
Bankrekening Twentse Bank, Zandvoort

Toneel van Hildering
De man, de vrouw en de moord

Voor een goed bezet Zomerlust speelde vrijdagavond de toneelvereni-
ging Wim Hildering „De man, de vrouw en de moord", een stuk van
de Franse schrijver André Roussin. De Nederlandse vertaling was van
de actrice Mary Dresselhuys.

De centrale figuur in dit stuk, dat
tussen een thriller en een humor-
loos blijspel ligt, is de boer Sebas-
tiaan Leboeuf. Door een erfenis van
een tante heeft hij zijn boerenbe-
drijf aan de kant gezet en woont
samen met zijn vrouw Arlette in
een lief huisje aan de Seine. Uiter-
lijk bezit dit echtpaar dus alles voor
een gelukkig huwelijk, maar Arlet-
te heeft deze staat echter niet ver-
kozen vanwege haar liefde voor Se-
bastiaan, maar vanwege 't feit, dat
hij bij de paarderennen een bedrag
van tachtig miljoen francs heeft
gewonnen.

Dat heeft haar broer Kiki gezien,
en een dokter heeft aan broer en
zuster verteld dat Sebastiaan nog
maar een half jaar heeft te leven.
Zes maanden, en dan hebben Arlet-
te en Kiki elk ruim 40 miljoen frs.
in handen. Maar ziet, die liefde
voor — -en het geluk van — Ar-
lette genezen Sebastiaan volkomen.

Er is voor Arlette nog maar één
mogelijkheid om het geld spoedig te
krijgen: moord. Hiervoor wordt de
bookmaker Percier omgekocht,
maar deze haalt bij zijn poging
om Sebastiaan uit de weg te ruimen
een nat pak en moet door zijn
slachtoffer op het droge worden ge-
bracht. Arlette is ten einde raad.
Zij valt flauw als Sebastiaan haar
vertelt dat de ticket van zijn neef
was, en dat de tachtig miljoen dus
niet bij hem, Sebastiaan, maar bij
zijn neef, terecht zijn. gekomen. Dan
daagt 't voor Sebastiaan. Hij door-
ziet het spel van Arlette en haar
opgedoken broer Kiki en er dreigt
inderdaad moord. De schrijver
Roussin heeft echter een spoedcur-
sus „Psychologie en haar invloed op
het toneelstuk" laten aanrukken en
na enige ferme scènes in het derde
bedrijf worden er geen moorden ge-
pleegd, maar sluiten Arlette en Se-
bastiaan elkaar in de armen om een
gelukkig leven te beginnen, zonder
die tachtig miljoen. Maar ja, de
neef heeft toch ook niet het eeuwi-
ge leven. Een hele troost.

Zoals U ziet, een simpel gegeven,
aardig in elkaar gezet. Twee bedrij-
ven lang wordt het stuk echter
overspoeld door zinnen en woorden.
Het derde bedrijf beschrijft de om-
mekeer voor dat het slotdoek valt.

Ongetwijfeld heeft Mary Dressel-
huys niet alleen voor een goed lo-
pende vertaling gezorgd, maar hier
en daar het rode potlood gehanteerd
om wat vlottere zinnen te verkrij-
gen. De voorstelling verliep in elk
geval zonder veel haken en ogen,
alleen werd er af en toe gelachen
terwijl de situatie de meeste ernst
voor schreef, en wie moet men hier
voor verantwoordelijk stellen? Ook
schijnt het gebruik van „gespierde
taal" op een deel van het publiek
nog altijd een bijzonder komische
uitwerking te hebben.

Over spelers en rolkennis overigens
niets dan goeds en dat is beslist een
winstpunt. Maar al te vaak merkt
men dat verkeerde typen zijn ge-
kozen en dat de rolkennis niet al
te best is.

Joke Paap, als Arlette Leboeuf,
speelde deze vrouw met al haar
wisselende stemmingen tot het ein-
de toe goed. Ze was de vrouw die
genoeg heeft van de man van wie ze
niet houdt, die koelbloedig een
moord beraamd om het geld te be-
zitten — dan komt de twijfel, de
wanhoop en het berouw. Tenslotte
gaat ze dan als een trotse mevrouw
Leboeuf van het toneel.

Kees Bruynzeel had de taak de
broer van Arlette, de brutale en op-
schepperige Kiki gestalte,te geven.
Hij slaagde hierin voortreffelijk
vooral.in het 2e bedrijf. In het 3e
bedrijf had hij een korte inzinking,
maar dat doet aan de gehele pres-
tatie niets af.

Joop Volder als Sebastiaan Le
boeuf zuchtte in het eerste bedrijf
erg onder een afgrijselijke pruik
en een teksttempo dat hem geen
gelegenheid gaf te tonen wat hij
kan. In het 2e bedrijf ging het iets
betert maar in het derde bedrijf
speelde hij Sebastiaan zoals het
moet. De bedrogen echtgenoot,
die ondanks alles nog van zijn
„knolletje" (een wat ongelukkige
benaming, die voor rekening van dé

vertaalster Mary Dresselhuys komt)
oftewel Arlette, houdt.

Ko Reurts had de rol van book-
maker Percier gekregen en bracht
deze over het algemeen vlot op de
planken, misschien een beetje te on-
zakelijk. Maar goed, monsieur Per-
clër waagde graag een oogje aan
het vrouwelijk schoon en bezat geen
franc.

Wie Alie Bol inzet voor een grote
of kleine rol, zal daar ongetwijfeld
plezier aan beleven. De buurvrouw
Julie Despieds werd gewoon de
buur van ieder in de zaal. De dom-
me buurvrouw bleek heel scherpzin-
nig in het verzinnen van „Hoe ver-
moord ik mijn echtgenoot". Goed,
Julie had er tenslotte ervaring in.

Rie Arends had een rustige avond
in het souffleuse hokje. Het ge-
heel werd gespeeld onder regie van
Arie van Mourik.

De vereniging, die 29 december
10 jaar bestaat, zal dit feit vieren
met een speciale avond in januari.

Cr.

Woningen voor EMM-leden
De bouw van twee flats in Zand-
voort-Noord — op de hoek van de
Nic. Beetslaan en Van Lennepweg
— voor rekening van de woning-
bouwvereniging „Eendracht maakt
macht" ia zover gevorderd dat met
de toewijzing vanaf 27 dec. a.s.
kan worden begonnen.

Dit heeft het bestuur van de ver-
eniging aan haar ruim 1800 leden
per circulaire medegedeeld. De twee
flatgebouwen bevatten 32 etagewo-
ningen, waarvan 27 voor de leden
beschikbaar zijn en vijf voor ge-
meente- en rijksambtenaren.

De flats bestaan uit vier woonla-
gen. ledere woning bevat een woon-
kamer en drie slaapkamers. De
huurprijzen zijn ƒ 19 en ƒ , 20 per
week. In deze bedragen zijn inbe-
grepen, gasgéyser voor warm wa-
ter in keuken en douchecel, een was
aggregaat met centrifuge, 'n hand-
lift voor boodschappen en een huis-
lelefoon. Tevens gebruik van de
centrale antenne-installatie voor ra-
dio-met F.M. of A.M. en televisie,
Verder zijn in de huurprijs opgeno-
men het schoonhouden van de trap-
pen en andere gemeenschappelijke
ruimten, het verbruik van 30 m3
water per jaar, de glasverzekering,
de contributie en de kosten van de
verlichting der trappenhuizen. Bij
de vierde verdieping is een zolder
aanwezig. Er zijn vier garages be-
schikbaar. Men verwacht dat de
twee flatgebouwen in februari zul-
len worden opgeleverd.

Concert in Hervormde Kerk
Kerkkoor zong liederen uit vier landen

Zondagavond werd in de Hervormde kerk een kerstconcert uitgevoerd
door het Hervormd kerkkoor o.l.v. Herman Dees met solistische mede-
werking van Annie Hermes, alt en Louk Nelissen, orgel.

Koordirigent Dees had voor deze
uitvoering een keuze gedaan uit de
uitgebreide literatuur van Neder-
landse, Duitse, Franse en Engelse
kerstliederen. Teksten en melodieën
afgestemd op het kerstgebeuren, die
bij de aanwezigen zondagavond —
de kerk was geheel bezet — zeker
een goed gehoor vonden. De feeste-
lijke kerstvoorbereiding in zang en
spel had echter een minder plezie-
rige zijde. Zoals men weet vertrekt
de heer Dees na zijn benoeming als
leraar aan een U.L.O.-school te
Beilen uit onze gemeente. Wij ver-
liezen in hem een knappe organist
en dirigent.

Velen in Zandvoort zijn hem er-
kentelijk voor hetgeen hij sinds
1946 als organist en leider van het
kerkkoor heeft gedaan. Hij heeft
door zijn serieuze instelling zijn
taak met grote nauwgezetheid en
ernst vervuld en wij beschouwen
zijn vertrek uit Zandvoort dan ook
als een gevoelig verlies.

Wij wensen de heer Dees in zijn
verdere leven veel goeds toe!

In dit laatste concert bewees hij
opnieuw zijn kwaliteiten als koor-
dirigent. Hij liet in zijn directie een
voorname verscheidenheid door-
klinken, vooral in de Franse en
Engelse liederen.

Ook de altzangeres Annie Hermes
droeg veel bij tot het slagen van
deze avond, tesamen met Louk Ne-
lissen die voor een welhaast vlekke-

,t Voetlicht wordt Pionier
De r.k. toneel- en cabaretvereniging
„'t Voetlicht" heeft besloten de akti-
viteiten van de vereniging op amu-
sementsgebied uit te breiden. Er is
een balletgroep opgericht en een
afdeling jongerentoneel. De ballet-
groep komt onder leiding van Eu-
genie Vleugels, het jeugdtoneel on-
der leiding van mevr. Hagenaars.

De vereniging heeft ook een an-
rtere naam aangenomen en zal in
het vervolg „Pionier" heten.

Om de nieuwe taken zo goed mo-
gelijk uit te voeren is het bestuur
uitgebreid en bestaat thans uit de
volgende leden. J. J. M. F. van Loe-
nen, voorzitter; U. Ygosse, Ie se-
cretaris; mevr. P. Versteege-Stave-
nuiter, 2e secretaresse; mej. G.
Rooth, Ie penningmeester; P. Brug-
man, 2e penningmeester.

loze orgelbegeleiding zorgde. Hij
speelde tevens een aria van J. B.
Loeillett, die ons echter maar wei-
nig te zeggen had; het is een pasto-
raalachtig klavierwerkje, dat als
orgelsolo weinig had te betekenen.

Het Hervormd kerkkoor maakte
een goede indruk met de kerstliede-
ren van vier verschillende nationa-
liteiten.

De liederen werden door het koor
met toewijding gezongen. Vooral
het laatste lied „I saw three ships"
trof ons zeer.

Jac. Bonset

&&de,H.ke.n, wat wij.

Ge moet weten, dat een mens nooit zoveel verliet in
zijn leven, of hij vond toch nog meer om te verlaten.
Er zijn weinig mensen, die het rechte waarnemen en
volhouden. Het is precies een gelijke vergelding en een
gelijke koop: zoveel als gij uit-gaat uit allr dingen,
precies zoveel (minder noch meer) gaat God in met al
het zijne. Begin daar en laat het u alles kosten wat gij
geven kunt. Gij vindt daar de ware vrede en nergens
elders. De mensen moesten niet altijd veel bedenken,
wat zij doen, maar moesten bedenken wat zij zijn.

Waren nu de mensen goed en hun levensaard, dan
zouden hunne werken zeer lichten. Zijt gij recht, dan
zijn ook uw werken recht.

Denk niet heiligheid te stellen op een doen : men moet
heiligheid stellen op een zijn. Want de werken heiligen
ons niet, maar wij moeten de werken heiligen. Hoe heilig
de werken ook zijn, zo heiligen zij ons niet voor zoverre
.zij werken zijn, maar: voor zoverre wij zin en wezen
hebben - zo verre heiligen wij al onze werken, hetzij
eten, slapen, waken of wat het ook zij.

Zij die niet groot van wezen zijn, wat werken zij ook
werken, het werkt niets uit.

Bemerk hier, dat men alle vlijt daartoe besteden moet,
-dat men goed is. Niet zozeer wat men gedaan heeft of
van welke aard de",.we,rkeïu' zijn, maar hoe de grond
der werken is.

Meester Eckehart - 1327

Geen
nieuwjaarsreceptie
Wegens persoonlijke omstandigheden
zijn de burgemeester van Zandvoort
en mevrouw Van Fenema verhin-
derd dit jaar een nieuwjaarsreceptie
te houden.

Afscheid H. Dees
Zondagmorgen heeft de Hervormde
gemeente, in een dienst die werd
geleid door ds. R. H. Oldeman, af-
scheid genomen van de organist, de
heer H. E. Dees in verband met
diens vertrek naar Beilen. De heer
Dees heeft de Hervormde Gemeen-
tc in Zandvoort achttien jaar lang
als organist gediend.

Ds. Oldeman, die de heer Dees
na zijn predikatie toesprak dankte
hem voor het vele werk dat hij als
organist voor de kerk heeft ver-
richt. In zijn toespraak betrok hij
ook de echtgenote van de heer Dees,
die hij dankte voor haar vocale me-
dewerking aan tal van kerkdiensten.

Na de afscheidswoorden van ds.
Oldeman, zong de gemeente het
echtpaar Dees Psalm 134 vers 3,
toe.

Na afloop van de kerkdienst werd
de gemeente gelegenheid geboden
afscheid te nemen van de heer en
mevrouw Dees in het jeugdgebouw,
waarvan een zeer druk gebruik
werd gemaakt.

Het Hervormd Kerkkoor had
reeds eerder van de heer Dees, die
dit koor vele jaren als dirigent
heeft geleid, afscheid genomen. Dit
afscheid vond plaats tijdens de
voorlaatste repetitie voor het kerst-
concert.

De heer E. J. Poster, president-
kerkvoogd, dankte dirigent en orga-
nist in een geestige toespraak en
wees o.m. op zijn grote verdienste
als kerkorganist. Ook op deze
avond werd het woord gevoerd door
ds. R. H. Oldeman, die de heer en
mevrouw Dees voor hun toewijding
en ijver prees.

De voorzitter van het Hervormd
Kerkkoor, de heer S. van den Bos,

wees op het vele dat de heer Dees
voor het kerkkoor heeft gedaan.

Het koor had het huidige peil
aan zijn dirigent te danken.

Als aandenken werd de heer Dees
een schrijfmachine aangeboden,
terwijl mevrouw Dees. een boeket
bloemen ontving.

In zijn dankwoord zei de dirigent
dat hij hoopte dat het koor straks
onder leiding van de nieuwe diri-
gent met dezelfde toewijding en be-
zieling zal blijven zingen.

Droog wachten
Maandag is door de 3SIZHVM nabij
do ingang van de waterleidingdui-
nen aan de Zandvoortselaan een
wachthuisje geplaatst, waardoor 't
wachten in weer en wind tot het
verleden behoort.

Zingen op lustrumconcert
Het Zandvoorts Mannenkoor zal, in
het kader van het 21e lustrum van
het Koninklijk Nederlands Zangers-
verbond, haar medewerking verle-
nen aan het lustrumconcert in het
Concertgebouw te Amsterdam op
24 mei 1959. Aan dit concert wer-
ken mee de Kon. Militaire Kapel,
do Kon. Zangvereniging „Apollo",
de Kon. Zangvereniging „Zang en
Vriendschap" en Krommenle's Man-
nenkoor.

De repetities voor deze uitvoering
beginnen op maandag 5 januari.

Kienavond
Hedenavond organiseert de Perso-
neelsvereniging van ambtenaren in
„Zomerlust" de traditionele kienbij-
eenkomst.

Wegenwacht thuis

Op eerste kerstdag en nieuw-
jaarsdag zal gemotoriseerd Neder-
land 'n vertrouwde verschijning op
de wegen missen: de ANWB-We-
genwachten zullen n.l. geen dienst
doen.

De goede gewoonte getrouw zul-
len deze populaire helpers-in-de-
nood de gelegenheid krijgen de
beide feestdagen in de huiselijke
kring door te brengen.

Op tweede kerstdag zijn de gele
pechbestrijders weer op de weg;
dan zal de normale zondagsdienst
gereden worden.

Op oudejaarsavond zal de ANWB
de avonddienst van de Wegenwacht
bekorten, zodat de manschappen né
acht uur hun deel aan de huiselijk»
gezelligheid kunnen hebben.

De Zandvoorfse Courant

verschijnt Tolgenda week

op oudejaaradag

31 december

Het eerstvolgend» munm**

van de krant komt

op dinsdag 6 januari
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Kunst van het vechten
Judo-avond in Zomerlust

Zaterdagavond presenteerde de Sport- en Judoschool Wim Buchèl in
Zomerlust een Judo-avond, die door een groot aantal aanwezigen, waar
onder mr. H. M. van Fenema en echtgenote, werd bijgewoond. Het mid-
den van de zaal werd niet in beslag genomen door de traditionele tafels
en stoelen, maar door een mat van vele vierkante meters.

Gedurende drie uur heeft de heer
Buchèl met zijn leerlingen en gas-
ten goede propaganda gemaakt
voor de judosport in Zandvoort.
Hoogtepunt van de avond was onge-
twijfeld het duel tussen de twee ju-
doka's Molenaar en De Ruyter, een
strijd die door het publiek aclem-
loos werd gevolgd.

De heer Buchèl verklaarde eerst
met enkele woorden wat de begrip-
pen judo en jiu-jitsu eigenlijk om-
vatten. Jiu-jitsu leert men om zich
zelf te weer te kunnen stellen, het-
zij met vuist of wapen uitge-
voerd. Jiu-jitsu is in de eerste plaats
geen sportief spelletje, maar harde
weikelijkheid. Een jiu-jitsu-beoefe-
naar zal echter zijn tegenstanders
altijd behandelen en niet mishan-
delen.

Judo is een spel, ontstaan uit jiu-
jitsu. Men heeft daarvoor interna-
tionale spel (wedstrijd) regels opge-
steld, en daarbij zijn vanzelfspre-
kend gevaa'r opleverende handelin-
gen verboden. Men mag bij judo
niet slaan of stoten. De beoefenaars
van de judosport (judoka's) dragen
een speciale kleding, bestaande uit
een jasje en een korte broek. Het
jasje wordt bijeen gehouden door
een gekleurde band, die de vaar-
digheid van de judoka aanduidt.
Een beginneling draagt een witte
band met rode slippen; na een een-
voudig examen draagt men een wit-
te band. Men heeft dan de 6e graad.
Vervolgens verkrijgt men door exa-
mens de andere graden welke over-
eenkomen met gele (5e), oranje (4),
groene (3), blauwe (2) en bruine
(1) banden. Eerst dan kan men een
zwarte band (eerste dan) behalen
en wordt men beschouwd als mees-
ter.

Het principe van de judo-sport is
vooral gebaseerd op het evenwicht,

Haute Coiffure
Institut de Beauté

öiukema
Tramstraat il, tel. 2723

en het verstoren daarvan bij de te-
genstander.

Aan de avond werd meegewerkt
door de heer J. de Lange uit Be-
verwijk, welke als scheidsrechter
optrad, en twee judoka's van het
instituut. Zij demonstreerden de 15
grepen die men moet kennen alvo-
rens men Ie dan, zwarte banddrager
wordt. Een tweede vereiste voor dit
examen is, minimum leeftijd 16 jaar
en drie-en-een-half jaar beoefening
van de judo-sport.

Een tweede demonstratie werd
gegeven door de heren Buchèl en
Molenaar en vier leerlingen. Zij
toonden het jiu-jitsu, het afweren
van aanvallen van een of meer (al
dan niet) gewapende tegenstan-
ders. Ook deze demonstratie maak-
te grote indruk. Burgemeester van
Fenema verklaarde na afloop dat
hij er sterk over dacht ook de Zand-
voortse politie deze zelfverdediging
tot in de finesses te laten bijbren-
gen. (De heer Buchèl is reeds in-
structeur bij het Zandvoortse poli-
tiecorps).

Dat beoefening van de judo reeds
op jeugdige leeftijd kan beginnen,
en grepen en valbreken spelender-
wijs kunnen worden geleerd, be-
wees Wim Buchèl door twee ploeg-

jes jeugdige judoka's op de mat los
te laten.

Zaterdagavond vonden tevens de
kampioenschappen gewichtsklassen
en het kampioenschap van het insti-
tuut voor de senioren plaats. Voor
de eerste categorie waren de judo-
ka's verdeeld in drie gewichtsklas-
sen.
Finale-uitslagen: lichtgewicht (t/m
65 kg) kampioen werd Dik Mole-
naar; kampioen middengewicht (65
t/m 75 kg) werd D. van Dijk door
een overwinning op J. Franssen en
in de zwaargewichtklasse (boven 75
kg) triomfeerde W. Kempenaar
over Nol Heesemans.

De strijd in het lichtgewicht ging
in de finale .tussen Kees de Buyter
en Dik Molenaar. Voor het club-
kampioenschap traden deze twee ju-
doka's opnieuw tegen elkaar in het
strijdvlak. Ook hier wist Dik Mole-
naar de overwinning te behalen, na
een moeizame strijd en één minuut
verlenging. Het was geen gemakke-
lijke overwinning, want beide ju-
doka's gaven elkaar maar weinig
toe. 't Publiek klom op de stoelen
om van deze spannende partij toch
vooral niets te missen.

Na afloop reikte mr. van Fene-
ma de wisselbeker van de school
aan Dik Molenaar uit. De Zand-
voortse Politie Sportvereniging had
een doos chocola beschikbaar ge-
steld voor de beste stijlprijs en deze
ging naar Kees de Ruyter.
Na een kort dankwoord van de heer
Buchèl werd deze leerzame maar
vooral sportieve avond besloten.

Gr.

van neus, keel of borst,
snuift en wrijft U weg met

Overwinning op een glad veld
VVB-Zandvoortmeeuwen 0-2

In een mist van regen die de grasmat spiegelglad had gemaakt werd
zondagmiddag in Beverwijk een wedstrijd tussen WB en Zandvoort-
meeuwen gespeeld. Een wedstrijd, die door Zandvoortmeeuwen met
2-0 werd gewonnen.

Direct na het beginsignaal van de
scheidsrechter gingen de Beverwij-
kers in de aanval en noteerden de
eerste — niet ongevaarlijke— hoek-
schoppen. Hierna werkte Zandvoort-
meeuwen de benen los en marcheer-
de in-'de richting van het WB-doel.
Deze actie bleef niet zonder resul-
taat. Uit een hoekschop zette Cas-
tien hoog voor, Jan Visser maakte
een luchtsprong en hierna verdween
de bal, zonder tussenkomst van vij-
andelijke voeten of handen, in het
WB-net. Doelman v. d. Boogaard
was kansloos geslagen. 0-1.

Beverwijk liet zich door deze te-
genslag echter niet ontmoedigen en
bleef in het offensief.

De achterhoede van Zandvoort-
meeuwen kreeg het zwaar te ver-
duren, maar wist zich tegen de
man- en voetkracht van de club uit
Beverwijk staande te houden-

Zandvoortmeeuwen greep iedere
mogelijkheid aan om de WB-spe-
lers op hun eigen speelhelft voor
verrassingen te plaatsen. Doelman
Van den Boogaard wist echter van
geen wijken.

In de tweede helft werden de rol-

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
GEMEENTE ZANDVOORT

De gemeentelijke bureaus van Zand-
voort zullen op zaterdag 27 decem-
ber a.s. gesloten zijn. Voor het doen
van aangiften voor de burgerlijke
stand zal ten raadhuize gelegenheid
zijn des morgens van 9 tot 10 uur.

len volkomen omgedraaid. Na enige
aanvallen van beide partijen nam
Zandvoortmeeuwen het initiatief en
werd WB in de verdediging gedron-
gen. Er volgde een serie aanvallen
die in de 22e minuut met een doel-
punt — het beslissende — werd be-
kroond.
Een prachtige aanval bereikte zijn
climax toen Visser de bal naar vo-
ren schoot. Castien stormde op het
leer af en joeg de bal met een kei-
hard schot in de touwen. Even leek
het er op, dat de scheidsrechter voor
buitenspel zou fluiten, maar na een
kort overleg werd de bal vanuit het
midden afgetrapt. 0-2.

Zandvoortmeeuwen ging hierna
opnieuw ten aanval en stichtte gro-
te verwarring in de WB-ploeg. Al-
leen Jaspers en Van den Boogaard
wisten zich nog uitstekend te ver-
weren. Er vielen tijdens dit Meeu-
wenoverwicht spannende ogenblik-
ken te beleven. Castien schoot tegen
de kruising van paal en laat, waar-
na Öe terugkerende bal via de rug
van de doelverdediger tot hoekschop
werd verwerkt. Halderman kreeg
enige fraaie kansen.

Slechts een keer in de tweede
b elf t kwam het Zandvoortse doel
werkelijk in gevaar, de doellat voor-
kwam toen erger.

Tien minuten voor het einde werd
Jan Visser wegens een hoofdwonde
door G. Keur vervangen. Deze in-
valler probeerde, evenals de op
dreef zijnde A. Koning de stand op
3-0 voor de badplaatsbewoners te
brengen. Het lukte echter niet.

WB trachtte in de laatste mi-
nuten nog de eer te redden, doch
stuitte op hevig verzet. Toen het
eindsignaal weerklonk had Zand-
meeuwen een verdiende zege in de
wacht gesleept. " J.G.B.

Ranglijst Zandvoortmeeuwen
Door de 2-0 overwinning op WB
ging Zandvoortmeeuwen van de 5e
naar de derde plaats met zes pun-
ten achterstand op Baarn, dat bo-
venaan staat.
De stand in afd.
luidt.
Baarn
West-Frisia
Zandvoortm.
Zeeburgia
J.S.V.
V.V.A.
V.V.B.
H.B.C.
Watergr.m.
Kennemers
Hollandia
Holland

West, 2e klasse

12 10 O
11 7 i
12 5
11
11
11
12
10
12
11
12
11

4
5 3
4 4
é 3
5 l
•4 l
3 3
2 4
4 O
3 O

2 20
3 15
3 14
,3 13
3 12
4 11
6 11
5 9

45-13
29-18
18-17
20-23
17-17
24-22
21-20
16-25
16-17
15-26
15-25
11-24

Mensen en zaken
Ii; deze dagen, die vooraf gaan atyi
het kerstfeest, schijnt het alsof de
mensen zich plotseling bewust wor-
den dat er iets bijzonders gaat ge-
beuren.

Niemand maakt bezwaar tegen
de term „Kerstfeest", maar wat dit
feest inhoudt, is een yraag, die
meestal niet gesteld wordt door hen
die — bij wijze van spreken — de
kalkoen al in huis hebben.

Toch laat het geen enkel mens
onberoerd dit traditionele feest, dat
bij uitstek geschikt is allerlei sen-
timenten op te roepen. _ -

Men verlooft zich onder de kerst-
boom, men legt oude veten bij on-
der het flakkerende kaarslicht en
een verstoten kind wordt weer in
de huiselijke kring opgenomen om-
dat het Kerstmis is

Niemand ontkomt aan die ge-
eigende sfeer van vrede en goed-
heid. De hele wereld gonst van
kerstboodschappen en kersttoespra-
ken. Men zou zich moeten schamen
als er geen toepasselijke daad ver-
richt — of een toepasselijk woord
werd gesproken om uiting te geven
aan de gevoelens, die men in deze
donkere dagen voor Kerstmis heeft.

Er is geen reden om aan -te ne-
men dat de mensen, na de viering
van het kerstfeest allemaal heiligen
zijn geworden. Negentienhonderd
acht en vijftig jaren liggen- er
tussen de eerste Kerstnacht en de
geboorteherdenking, die ' wij thans
vieren. En in bijna 20 eeuwen na
de komst van het Kind van Bethle-
hem kunnen wij niet zeggen dat
het de wereld in haar geheel
iets heeft gedaan. Daarom zal
het wel zo zijn dat wij het kerst-
gebeuren verkeerd interpreteren' en
dat wij eigenlijk helemaal niet be-
grepen hebben dat <er iets anders
aan de hand was toen het Kind in
een stal werd geboren. Wij hebben
van de stal een schijh-paleis' van
klatergoud gebouwd en omdat het
Kind in doeken was gewikkeld,
trokken wij een avondcostuum aan
om feest te vieren en de schalmeien
van de herders te overstemmen met
ons schetterconcert van een ver-
dwaasde maatschappij. Gelukkig
blijft het Kind wel glimlachen, want
Het vindt ons nog niet zo slecht...'..

En dat is een bijzonder opbeuren-
de gedachte: dat wij nog goed wor-
den bevonden door Hem, die steeds
verguisd wordt door ons.

En al ziet alles er op het ogen-
blik een beetje somber uit, al staan
wij elkaar naar het leven en Is er
voor tallozen geen uitzicht meer •
Zijn ster blijft glanzen in de Kerst-
nacht! , ,,. - o., l

En nog wel om "ons bij te lichten"..
MOMTJS.

ere huid?
Babyderm*a»p

Zwitserse sage voor de jeuga

van
Geen kerstverhaal maar 't gebeurde wel op die tijd

De reus van Entlibuch was uit zijnhumeur. En als reuzen een boze bui
hebben, dan valt er met zo'n reuze slecht-humeur niet te spotten. Hij
had zo juist zijn beste vriend, ook zo'n geweldige reus, moeten verlie-
zen. Ze hadden wat met elkaar gespeeld, en zoals het onder goede ka-
meraden gaat, waren ze tegen elkaar gaan opscheppen.

„Ik kan, wat jij niet kan, enzo-
voort, enzovoort." Van het een
kwam het ander. Toen de vriend
snoefde: „Ik kan die rotswand daar
met m'n hoofd doorbreken, dan kijk
ik zó Berner-Oberland in; wil je
dat eens van me zien?" toen lukte
hem dat laatste ook wel. Hij sloeg
zó hard met zijn bol tegen de rotsen
dat er een gat in kwam, in de rots
wel te verstaan. En zijn hoofd keek
in dat andere deel van Zwitserland.
Maar door de schok viel er van bo-
ven een rotsblok op zijn nek en
de reuzen-opschepper was er voor
altijd geweest.

Nu liep de reus van Entlibuch
dus in zijn eentje rond. Hij had erg
.het land, dat hij deze vriend kwijt
was, want waar haalde je in deze
tijd, dat de reuzen uitstierven, maar

- zo weer een nieuwe reus-kameraad
vandaan? Hij werd hoe langer hoe
bozer en om zijn kwaadheid wat te
luchten, nam hij zich voor de eerste
de beste mens die hij tegenkwam,
te zullen doodmaken. Wee dus de
mens, die de reus van Entlibuch
zou ontmoeten!

De reus kuierde verder, en wie
kwam hij het eerste tegen?

Een nietig klein kereltje, Hans
een kleermaker uit Luzern.

De reus brulde van plezier en
dreigde al uit de verte: „Jouw
laatste uurtje is geslagen, vriendje."

Hans begreep dadelijk, wat er
met hem zou gebeuren en hij beefde
als een rietje. Maar hij deed of het
hem niets kon schelen en of hij voor
niemand en niemandal, zelfs niet
vcor een echte reus, bang was. Hij
ging wijdbeens staan, gespte rustig

rugzak los en het leek, of hij
- iron r*ln-n urnja

boterhammen er uit te halen, om
ze op zijn gemak te gaan oppeu-
zelen.

De reus dreigde maar, tot Hans
een beweging maakte, alsof hem dit
lawaai begon te vervelen: „Zeg
reus, stel je niet aan, hè? Ik ben
niet bang voor jou. Want ik ben zo
sterk als jij, hoor! Kom maar op!"

Wat? De reus gaapte zijn mond
wijd open. Toen bulderde hij op-
eens van het lachen: „Ha, ha, ha,
jij zo sterk als ik? Wat zeg je me
daar? Ha, ha, ha, die is goed!"

Meteen nam hij een reusachtig
rotsblok naast de weg op en tilde
het met gemak boven zijn hoofd en
liet het toen weer vallen. (Het ligt
daar nu nog op die plek).

„Nou, doe me dat eens na?"
Hans keek er naar, maakte een

gebaar van „pff, als dat alles is!"
en ging weer kalmpjes in zijn rug-
zak grabbelen: „'t Is me wat! Ik
kan nog veel meer; ik kan de hard-
ste kiezelsteen tussen mijn vingers
fijnknijpen!"

De reus werd nu toch wel wat
nieuwsgierig. Dat wou hij wel eens
zien. Maar eerst moest hij het zelf
proberen. Hij nam een steen tussen
zijn machtige vuisten en kneep en
kneep, maar toen. hij ophield, was
de keisteen nog precies zo keihard
gebleven.

Toen was het de beurt aan Hans
en die boog zich over de i rugzak
heen, deed gewoon of hij een steen

Pracht handen
Tube9Sct Hamea-Gelei
M»t l. «l» Hnnuimells die 't 'm doet

daaronder van de grond opraapte,
kneep en kneep en het water liep
hem tussen de vingers uit.

De reus moest een stap achteruit
doen. Nee maar, zo iets had hij nog
nooit gezien! Maar Hans had, toen
hij zich bukte, gauw een stuk witte
kaas uit zijn rugzak genomen en
dat fijn geknepen. Maar dat wist
de domme reus natuurlijk niet. Die
dacht stellig, dat Hans een echte
kiezelsteen fijngeknepen had. En
wie dat kon, kon geen gewoon mens
zijn!

De reus wist nu, wat hem te
doen stond. Hij vroeg Hans, of die
in het vervolg zijn kameraad zou
willen zijn.

Hans zei: „top"; ze gaven elkaar
de hand en de reus en de kleer-
maker van Luzern gingen verder
samen op stap door Zwitserland.

Dat ging zo enige jaren goed en
tenslotte kwamen ze na heel veel
spannende avontuuren, die ik nu
maar niet allemaal vertellen zal, in
een grote stad, waar ze juist een
oploop voor het paleis van de ko-
ning zagen.

De reus vroeg wat er gaande was
en toen hoorden ze, dat er grote
rouw was, omdat de KShingsdochter
morgen aan een draak uitgeleverd
moest worden. Dat was een echt
vervelende geschiedenis. Nog nooit
was het gelukt, de draak te doden
of uit het land te verdrijven en nu
zaten ze er toch wel heel erg mee
in, want de prinses was een veel te
lief meisje, om dat zo maar aan een
gemene draak op te offeren. Maar
de draak had de boodschap ge-
stuurd, dat nu de beurt aan de
prinses was en er leek niets aan ta
doen.

Hans en de reus luisterden nog
eens goed naar de heraut, die een
beetje verveeld voor de zoveelste
keer aflas, welke beloning op het
doden -of wegjagen van de draak
stond. De" gelukkige bevrijder zou
niet alleen het hele koninkrijk krij-

gen, maar ook de lieve prinses tot
vrouw.

Ze smoezelden even met elkaar
en tenslotte zei de reus tegen zijn
kameraad: „Hoe dacht jij er over,
als wij die draak eens gingen op-
zoeken?"

Hans deed, alsof hij nooit anders
van plan geweest was: „Zeker,
zeker, daar voel ik alles voor" en
dacht bij zichzelf: wie weet, wat
we bereiken, hij met zijn kracht en
ik met mijn list!

Na alle afspraken met de koning
zelf, die het plan natuurlijk erg toe-
juichte, dat begrijp je, zouden de
reus en zijn kleine kameraad op
weg gaan.

De reus kwam met een reusachtig
zware hamer en een minstens even
kolossale nijptang aan, waarmee ze
de draak te lijf zouden gaan. Maar
toen Hans die nijptang zag, wist hij
meteen, dat hij die haast niet zou
kunnen optillen. Daarom verzon hij
gauw weer een list en zei, dat 9e
veter van een. van zijn laarzen lelijk
in de knoop zat. Die moest hij er
eerst uithalen en of de reus dan in
die tussentijd misschien maar al-
vast vooruit wou gaan? „Toe, neem
jij de nijptang ook even voor me
mee?" vroeg hij zo vriendelijk als
hij maar kon, „dan kan ik straks

harder lopen om je in te halen?"
De domme reus vloog er in en

ging met hamer en nijptang op weg.
en slimme Hans zorgde wel, dat hij
hem pas inhaalde, toen ze vlak voor
het hol van de draak stonden!

Daar spraken ze af, hoe ze nu
zouden doen. De reus zou het hol
ingaan en de-draak er met zijn ha-
mer uitdrijven. Aan de ingang
moest Hans dan met de nijptang
klaar staan, om de draak op te
vangen en vast te grijpen. Nu, en
verder zou het een klein kunstje
zijn, om het monster levend en wel
naar de stad mee te voeren.

De reus wandelde het hol binnen.
Hans bleef voor de opening achter
en geen minuut hoefde hij te wach<
ten of een lawaai als van een loco-
motief kwam uit het hol. Toen
volgden dichte rookwolken een
hels gefluit, een donderend ge-
weld de draak was in aantocht,
opgejaagd door de reus met zijn
hamer.

Maar, och arme Hans in-
plaats dat hij de draak met de
zware nijptang greep, werd hij zelf
met een enkele hap van de draken-
muil opgeslokt! Weg was Hans en
hij zou vermoedelijk weggebleven
zijn, als de reus de draak niet gauw
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Ouderavond Wilhelminaschool
Donderdagavond, 18' december,

werd in het gymnastieklokaal van
de Wilhelminaschool een druk be-
zochte ouderavond gehouden, welke
door ds De Ru werd geopend. Hij
heette de aanwezigen hartelijk wei-
kom en wenste hen een goede
avond toe. Na zijn inleidende woor-
den betraden de kinderen van de
twee vijfde klassen met hun onder-;
wijzer, de heer Potter, het podium
om 'n door de heer Potter geschre-
ven kerstspel op te voeren. Het
oude kerstverhaal was uitgangspunt
van zijn spel en het werd door de
kinderen in zang en voordracht op
boeiende wijze gespeeld. Drie leer-
lingen uit de zesde klasse verzorg-
den het muzikale gedeelte van de
ouderavond. Een jongen, speelde op
de trombone en twee meisjes
brachten piano muziek ten gehore.
Een hartelijk applaus was de belo-
ning voor hun optreden.

Terwijl de dames van de ouder-
commissie thee met koek serveer-
den, sprak het hoofd der school de
heer Van den Houten In zijn slot-
woord over de band die er moet zijn
tussen de ouders en opvoeders, en
het personeel van de school. Dan
alleen zal de opvoeding van het
kind in de school en in huis ten
volle tot zijn recht kunnen komen.

Er werd daarna druk gebruik
gemaakt van de gelegenheid het
werk van de kinderen te bezich-
tlgen.

Huidgenezing
Huldzuivcrheid - Huldgezondheld

F» U ROL
Houdt de winter uit handen en voeten.



DOKTERS-, ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Doktoren:
Ie Kerstdag (van „woensdagnacht

12 uur af tot 2e kerstdag 's mor-
gens 8 uur):
C. P. M. Robbers
Koninginneweg 34, telefoon 2813

2e Kerstdag (van 's morgens 8 uur
af tot zaterdag 27 december
's middags 12 uur):
P, VIJlbrlef
Hogeweg 43, telefoon 3855

27-28 december:
J. F. Zwerver
Julianaweg la hoek Kostverloren-
straat, telefoon 2499

Ie Kerstdag:
Dierenarts J. Jongkind, Kenau-
park 13, Haarlem, telefoon 14524.

2e Kerstdag:
Dierenarts J. Beijers
Raamslngel 28, Haarlem, tel. 13164

Zondag 28 december
Dierenarts Jan Heek
Koninginneweg 51, Haarlem, tele-
foon 13174

/-.

Wytzuster:
Ie Kerstdag:

A. Hoogenbosch
Julianaweg 25, telefo»n 2826

2e' Kerstdag:
S. M. de Wilde
Zeestraat 67, telefoon 2720
A. Langeveld
Gasthuishofje 27, telefoon 2791

Zondag 28 december
S. M. de Wilde
Zeestraat 67, telefoon 2720

Apotheek: v

20^-26 december:
. Apotheek Kerkhoven, Zeestraat 71

27 december—2'januari:
Apotheek Wijnne, Haltestraat 8.
ledere avond vanaf '6.30 uur
alleen geopend voor recepten en
spoedgevallen.

P R E D I K B E U R T E N

Hervormde Kerk, Kerkplein
Woensdag 24 december

20 uur; ds. R. H. Oldeman.
Kerstspel: Michaël.

Donderdag 25 december
10.30 uur: ds. C. de Ru.
Medewerking van het kinderkoor.

Vrijdag 26 december
14.30 u.: Zondagsschoolkerstfeest
voor de jongere kinderen. •
19 uur: Zondagsschoolkerstfeest
voor de oudere kinderen.

Zondag 28 december
10.30 uur: ds. P. Visser van Am-
sterdam.

Jeugdkapel om 10.30 uur in het
Jeugdhuis.

Donderdag 25 december
, Spr.: ds. R. H. Oldeman.
Zondag 28 december
" Spr.: de heer H. Vis.

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Donderdag 25 december

10.30 uur: Kerstdienst. Prof. dr.
C. W. Mönnich (E.L.), A'dam.

Het huis in de duinen:
19.30 uur: ds. S. M. A. Daalder,
Doopsgez. pred. te Haarlem.

Vrijdag 26 december
10.30 uur: Kinderkerkdienst.'

Zondag 28 december
10.30 uur: ds. S. M. A. Daalder,
Doopsgez. pred. te Haarlem.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmaweg
Zondag 25 december

10 uur (10—10.10 zang): ds. A.
de Ruiter.
17 uur: ds. A. de Ruiter. Mede-
werking Kinderkoor.

Zondag 28 december
10 uur: ds A. de Ruiter. Voorber.
H. Avondmaal.
17 uur: ds. W. Bos van Benne-
broek.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Op non- en feestdagen H.H. Missen

om 7.30-9.00 uur de Hoogmis en
11.00 uur de laatste H. Mis. In
Huis in de Duinen om 8.30 uur.
's Avonds Lof om 7.00 uur.

In de week H.H. Missen om 7.00
uur en 7.45; 's avonds Lof om
7.30 uur.

Jehova's getuigen
Woensdagavond 8—9 uur bijbel-

studie Koninginneweg 44 en zon-
dagmiddag 2—3 uur Wachttoren-
studie Hogeweg 7 te Zandvoort.

Humanistisch Verbond
Zondag 28 dec., 9.45 uur, 298 m, ra-
diotoespraak door dr. J. C. Brandt
Corstius. Onderwerp „Slaap kindje
slaap".

Watergetijden
H.W. L.W. H.W.

dec.
28 4.55 0.30 17.05
29 5.31 1.— 17.43
30 6.07 1.30 18.22
31 6.48 2.30 19.07
Jan. 1959
1 7.35 3.- 19.59
2 8.28 4.- 20.55
3 9.26 5.- 22.01

Samengesteld door

L.W.

13.—
13.30

strand
berijdbaar
9.—15,
9.30-15.30

14i- 10.—16.30
15.— 10.30-17.—

15.30 11.30-18.-
16.30 12.30-19,
17.30 13.30-20.—
P. v.'d. Mije KCzn

SCHILDERSBEDRIJF

R. WOLTHUIS
v/h S. Veenstra
Zeestraat 55, telefoon 2117

wenst geachte cliënten en bekenden
een prettig Kerstfeest en een voor-
spoedig nieuwjaar.

A. v. SLUISDAM
Handel in .wasmachines enz., tevens
verhuur en reparatie-inrichting

Vondellaan 22, telefoon 3221
Showroom Bureweg 6

wenst geachte clientèle, vrienden en
bekenden prettige kerstdagen en
een voorspoedig nieuwjaar.

Voor al uw
ONDERHOUDSWERK
VERBOUWINGEN en
NIEUWBOUW, naar:

Bouwk. Aannemingsbedrijf

„HRJO"
p.a. P. Bakkenhoven, Piet
Lef f ertsstraat 19, Zandvoott.

Telefoon: 2454
Voor de a.s. feestdagen

VERS GEPELDE GARNALEN
Dun uitgesneden ZALM, PALING
SPROT, ZALMBOKKING.

Tubes paling- en salmmayonnaise

ALS REKLAME
3 potjes gem. zuur voor f l,-

FLQOR MOLENAAR EN ZONEN
Da Costastraat n (Noord)

Telefoon: 2454

Hotel Bouwes
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Het gehele jaar geopend

Beide Kerstdagen

Diner-Dansant
Aanvang 7.30 uur

Uitgebreid internationaal
cabaretprogramma

*
31 DECEMBER:

Oudejaarsavond-
viering

Aanvang 9 uur
Souper - Attracties - Cotillons

Met medewrking van
het Italiaanse showorkest

PIERRE OBAR
met zang van Miriam Manna

*
Reserveert tijdig uw tafel

(Telefoon OS507-S046)
- Inlichtingen betreffende de

Kerstmenu's en het Oude-
jaarsavondsouper worden U

gaarne verstrekt

Wat zegt u daar nu van?
Het is bekend, dat voor de Kerst-
dagen zelfs in diepvrieskoelhuizen
de voorraden voor de feestdagen
werden opgeslagen om aan de gro-
te behoefte te voldoen. Ook uit het
buitenland ontvangen we heel veel
om toch met de Kerst aan de spe-
ciale vraag van de klanten te vol-
doen.
Juist voor dit kerstfeest slachten
wij bij ons de allerbeste kerstkoe
voor deze dagen. Vanzelfsprekend
dus, wanneer U om zo'n echt vers
stukje vlees of zo'n fijne (van een
vers Hollands geslacht rund) rolla-
dc komt bij Slagerij Gaus, Kerk-
straat 14, telefoon 2102, dat U dan
al een goede stap, om uw feestda-
gen ten doen slagen, gedaan hebt.
Wij maken ook speciale bitterballen,
croquetten, die U alleen maar even
in de frituur hoeft te doen, met heel
veel vlees er in. En het slaatje wat
zeker niet mag ontbreken, kunt U
voor 32 cent per 100 gram op een
keurig kerstschaaltje kant en klaar
meenemen, waar een luxe aan vlees
in is verwerkt.
Wij zien uw bestelling voor de kerst-
dagen gaarne telefonisch (2102) te-
gemoet en maken U er op attent
dat we nog pracht snitsels en kalf s-
biefstuk hebben tegen zeer billijke
prijzen. U weet, een attractie is
ons lamsvlees en onze rollade's zijn
zeer mager en van de fijnste kwa-
liteit. Wij hopen U hier gaarne mee
van dienst te zijn.

Slagerij Gaus
Kerkstraat 14 - Telefoon 2102

ROEPERS
Dr C. F. M. Robbers

AFWEZIG
29, 30 en 31 december
De andere doktoren nemen

waar.

ABONNEERT V
op de

ZANDVOORTSS
COURANT

HUIS-, DECORATIE- en
RECLAMESCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
Tel. 2562, Zandvoort Gevestigd 1879

Burg. Engelbertsstraat 54
GLAS-ASSURANTIE

Te koop: modern B ANK-
STEL ƒ 125. Brederode-
straat 134. Tel. 3328.

GEZOCHT m. spoed door
kl. gez. ged. GEM. KA-
MERS m. keuk. Tel. 3449.

MEISJE b.z.a. v.d. mid-
daguren. Br. nr. 9901 bur.
Zandv. Courant.

„De Spar", zelfbediening,
Tolweg 20, vraagt WIN-
KELMEISJE. Enige erva-
ring in levensmiddelen ver-
eist.

Te koop: GASGEYSER è.
ƒ 75 (Fasto). Mevr. A.
Roozen-Eldering, Hoge-
weg 82.

Opl. Middenstandsdipl.
Praktijkdipl. boekhouden-
wiskunde enz. d.m.v. klei-
ne dag- en av.clubs v.d.
Ond. ver. L. Coster, Flora-
pi. 19, Haarlem, o.l.v. J.
v. Ravenswaay, Ier. M.O.
Vraagt lijst geslaagden.

NIEUWE VOLKSWAGENS
'58 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.
Pieters, Haarl.str. 2, tel.3652

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen. Tot
1.30 uur geopend. Zee-
straat 62, tel. 2263.

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Zaterdag 27 dec., 8 uur
Ned. Comedie

Wie is Janus?
Zond. 28 dec., 8.15 uur.

Ned. Comedie
De naakten kleden
Dond. l jan., 8 uur

Toneelgr. „Ensemble"
Die zomer aan zee
Pr. ƒ 1,25 t/m ƒ 5 (a.i.)
Verk. op speeld. en 2
dg erv. van 10-3 u. Na
12 u. tel. Coup. geldig.

Wat voor feest of partü?
Alles verhuren wij!
Glaswerk, porcclein, bestek-
ken, tafels, stoelen, enz.
P. Waterdrinker, telef. 2164

Brandstoffenhandel

H. J, ter Wolbeek
&Zoon

Brederodestr. 14a, tel. 2063
Kruisstraat 8

Nieuw telefoonnumer
3648

Vertegenw. Duits reisbur.
zoekt voor a.s. zomer WO-
NINOEN, KAMERS met
en zonder ontbijt, vol en
half pens. Br. m. uitv. inl.
nr. 9902 bur. Z. Crt.

M. C. van BORKUM
Pedicure - Manicure
met jarenlange ervaring.
Dr. Oerkestr. SI, tel. 28J2

Kaarsblokken
(40-70) branduren

Kerstboomkaarsjes
Gouda-kaarsen
(grote sortering)

Drogisterij

P. J. Bouwman
Oranjestraat 7 - Tel. 2327

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Pirayntr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

Rijks gedipl.

schoonheidsspecialiste
(manicure)
Behandeling volgens afspr.
Indien geweast ook aan
huis. Telefoon 3658.

WINKELIERS,
Maakt reclame
door middel van
de

ZANDVOORTSE
COURANT

Maak steeds tijdig uw
advertentie gereed!

Achterweg l
Telefoon 2135
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De reus van Entlibuch
een tik op zijn drakenkop gegeven
had. Door de schok sprong Hans
weer springlevend uit het drakenlijf
te voorschijn; maar- de draak was
er geweest.

De reus lachte voldaan: „Voor je
vrienden moet je wat over hebben"
en Hans dacht natuurlijk: „Wel be-
dankt". Maar hij zij nog niets en
verder spraken ze niet over het
geval, omdat juist een hele stoet
gevangenen uit het drakenhol
kwam en ze nu met de dode draak
l i optocht naar de stad gingen.

Onbeschrijfelijk, wat een gejuich
daar was! De koning was dolblij,
dat zijn lieve dochter nu niet naar
de draak hoefde. Het volk danste
als dollemannen om de dode draak
heen. Het werd een echt prettig
bevrijdingsfeest!

Maar natuurlijk kwam ook gauw
ter sprake, wie van de twee bevrij-
ders, de reus of Hans, nu de be-
loning in ontvangst mocht nemen.

De reus vond vanzelfsprekend,
dat hij het koninkrijk in eigendom
en de lieftallige prinses tot vrouw
zou krijgen: „Want ik heb de draak
toch een tik op z'n kop gegeven!"
zei hij.

Maar Hans lachte hem hartelijk
uit: „Man, je bent mal, of liever
gezegd, je bent dom. Want je hebt
niet eens gesnapt, dat ik expres in
de draak gekropen was, om hem
van binnen uit te kunnen bestoken!
Ik ben het, die de draak van binnen
overwonnen heeft!"

De reus keek hem eens onrustig
van opzij aan en begon toen wat te
stotteren: , ,Maar maar
maarre als ik !"

„Hou je mond!" zei Hans ten-
slotte, toen er al minstens een uur
over gesproken was en de feest-
vreugde dreigde bedorven te wor-
den: „ik zal het goed met je maken.
We worden het zó toch nooit eens;
daar ben jij veel te dom voor, om
ongelijk te bekennen. Daarom stel
ik voor, dat diegene van ons beiden
het koninkrijk en de prinses krijgt,
die het langste volhoudt, om achter
elkaar rijstebrij te eten! Nou, reus,
wat vind jij daarvan?"

Hans hoefde niet nieuwsgierig
naar het antwoord te zijn, want hij
wist veel te goed, dat de grootste
lekkernij van de reus juist rijstebrij
was.

En ja, hoor de reus maakte een
paar danspassen, waar het hele
stadsplein van dreunde. Daarna
sprong hij van louter pret zomaar
over het koninklijk paleis heen en
toen hij weer teruggesprongen was,
had de koning al aan zijn koks het
bevel gegeven, enorme voorraden
rijstebrij klaar te maken. Want heb
reuzen-maal moest nu maar zo
gauw mogelijk plaats hebben. De
prinses drong er zelf op aan, omdat
zij erg nieuwsgierig was, wie haar
man zou worden, die griezelige
grote vent of die aardige Hans.

De reus was in de tijd, dat ze
moesten wachten, erg vriendelijk
tegen zijn kameraad, want hij was
er heel zeker van, dat hij winnen
zou. Stel je voor, wie kon er zoveel
eten als hij, en dan nog wel van
die lekkere rijstebrij, zijn lievelings-
kostje al in de jaren, toen hij nog
maar een heel klein reus je was!

De koks kookten en de eerste
bakken vol werden aangedragen.
De afspraak was, dat de beide
mededingers tegelijk zouden begin-
nen en zo gebeurde.

Het volk keek met open monden
van stomme verbazing toe, hoe er
geslokt werd. Nee, van de reus was
het geen eten meer, dat was
„schrokken grote brokken". En al-
door brachten de koks nieuwe voor-
raad aan.

De omstanders hadden haast geen
ogen genoeg; de reus trok wel de
meeste aandacht; maar af en toe
keken ze toch ook eens naar Hans,
die op zijn gemak doorpeuzelde.
Wat die kleine man ook eten kon!
Je zag hem zienderogen dikker wor-
den!

Toen gebeurde het ontzettende.
Er klonk een vreselijke knal en veel
zal ik er niet van vertellen, want
bij zulke gebeurtenissen moet je
nooit te lang blijven stiltaan. Maar
ir het kort wil ik dit zeggen: de
reus had te veel gegeten en was
er voor altijd geweest!

Hans kon nu ook ophouden met
rijstebrij-eten. Hij had de wedstrijd
toch gewonnen.

De koning kwam naar hem toe,
zette zijn kroon af en op Hans'
hoofd, ten teken, dat die nu het
koninkrijk kreeg. En daarna wenk-
te hij zijn dochter, de lieve prinses,
om haar man een arm te geven.
Het volk juichte: „Lang leve onze
nieuwe koning, lang leve zijn lieve
bruid!" En in het lawaai kon de
prinses zich niet verstaanbaar ma-
ken en kwam ze dus nog niet te
weten, hoe Hans kans gezien had
het zolang vol te houden.

Pas een paar dagen later toen
koning Hans en zijn vrouw na de
bruiloft achter een venster van het
paleis naar het juichende en feest-
vierende volk op het stadsplein
stonden te kijken, gaf hij antwoord
op haar vraag:

„Die domme reus, ha, ha!" en
Hans moest weer lachen, als hij
dacht aan alle poetsen, die hij hem
gebakken had, „die heeft niet eens
gemerkt, dat ik hem weer voor de
gek hield. Hij had het veel te druk
met zijn llevelingskostje! Maar als
hij opgelet had, dan zou hij mis-
schien gemerkt hebben, dat ik even
wegging en dadelijk daarop terug-
kwam met twee zakken onder mijn
kleren, één op mijn buik en één op
mijn rug! En ik deed elke hap
rijstebrij niet in mijn keel wel
neer, hoor! Ik goot ze langs mijn
hals in de zak. En toen de eerste
zak vol werd, in de andere, ha, ha,
ha! Ja, ja, daar moet je 'n domme
reus voor zijn, om dat niet te mer-
ken. 't Is maar goed, dat er niet
veel meer van die reuzsn bestaan,
ha, ha, ha!"

De jonge koningin lachte harte-
hjk mee en was wat trots op haar
slimme Hans!

Alles voor uw kerstboom
vindt u bij

Henk Sciiuilenburg
Kerstverlichting ƒ 6,35
Kaarsen 20 st. ƒ 0,25
Ballen ƒ 0,10
Pieken ƒ 0,39
Te veel om op te noemen
Ziet onze uitgebreide
collectie!
Koop vroegtijdig, dan
koopt U rustig!
De goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telefoon 2974

Sport en spel
„Zandvoortmeeuwen"
Uitslag aondag 21 december 1958
VVB-Zandvoortmeeuwen 0-2
Verder alles afgelast.
Wedstrijdprogramma voor zondag
88 december 1958.
18. Hillegom 3- Zandv.m. 3 14.00 u.
36. D.I.O.S. 2-Zandv.m. 5 12.00 u.
50. Zandv.m. 6-Onze Gez. 4 12.00 u.
92 Zandv.m. Jun. A-Storm-

vogels Jun. A 12.00 u.
103. H.F.C. Jun. B-Zandv.m. Jun. B

9.45 u.
Wedstri]dprogramma, voor zaterdag
27 december 1958
130. Haarlem Adsp. C-Zandv.m.

Adsp. B 15.00 u.
136. E.D.O. Adsp. D-Zandv.m. Adsp.

C 15.00 u.
167. E.D.O. Adp. H-Zandv.m. G

15.00 u.
172. Zandv.m. I-Ripperda Adsp. B

14.00 u.
173. Zandv.m. Adsp. H-D.I.O. Adsp.

B 14.00 u.
Vriendschappelijke wedstrijden
tsondag 2S december 1958
V.V.S.B. I-Zandv.m. I 14.30 u.
Zandv.m. II-V.V.S.B. II 14.30 u.

Zandvoortse Bridgeclub
In de A-lijn heeft het koppel heren
Peen-Sjouwerman met 405.35% do
leiding genomen en wordt met 385.15
gevolgd door de fam. Van Eckelt.
Fam. Brossois degradeerde met
326.12% naar de B-lijn. De openge-
vallen plaats wordt ingenomen door
fam. Vader die 368.41% wist te tae-
halen.

Het dameskoppel Bakkenhoven-de
Jong moest in deze lijn met de laat-
ste plaats genoegen nemen (330,95)
en degradeerde naar de C-lijn. Het

'' Plugge-Zürcher pro-

moveerde met 360.33% naar de B-
lijn.

Naar de C-lijn verhuisde het kop-
pel Mulder Smit-Notterman met
358.93%. Het koppel mevr. Notter-
man-heer de Zwarte degradeerde
met 323,32% naar de D-lijn. In deze
lijn is de laatste plaats voor het da-
meskoppel Den Belder-Snijer.

De uitslagen van de viertallen-
wedstrijden luiden:

Haarlem NBB-Zandvoort 2 58-22
HBC-Zandvoort 3 47-50

Zateidagavond organiseerde de club
in hotel Keur de Kerstdrive, die de
volgende resultaten opleverde:
A-lijn: 1. heren Fabel-Schutte 59 p.
2 en 3. heren Liberg-Polak en fam.
Vader, 57 p.

B-lijn: 1. mevr. Spoelder-heer
Jongbloed 48 p. 2 en 3. heren Pe-
naat-Reijer en fam. Prins 46 p.

C-lijn: 1. dames de Jong-Bakken-
hoven, 63i/, P- 2. heren Van der
Wijden-Dunipel, 59 p.

D-lijn: 1. fam. Heidoorn Jr., 52 p.
2. dames Snijder-Schirmer 44i/» p.

Zandvoortse Korfbalclub
Het adspirantentwaalftal a werd za-
terdagmiddag op eigen terrein door
Aurora b verslagen. Met een 4-1
overwinning trokken de kleine
Haarlemmers huiswaarts. Het enige
tegenpuntje kwam van Julia Cordes.

De ontmoeting Aurora 4-Zand-
voort 2 ging wegens terreinafkeu-
ring niet door.

K.J.C. „Noord"
De decembercompetitle bracht als
eerste vier: 1. H. Bol 15275 p. 2. C.
Leen 14466 p. 3. Fl. Molenaar 14349.
4. Jb. Paap 140049 p.
De masenprijs was voor G. van
Veen.



RADIO EN TELEVISIE
Grote keuze PHILIPS draagbare radio's

PHILIPS
ERRES
SCHAUB LORENZ
BLAUPUNKT

In onze showroom tonen wij

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN

U het allernieuwste

J. K E U R
Electro-radiO'technisch bureau
BURGEM.
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914 '

Betaling desgewenst in overleg

DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Zijlweg 63, Haarlem, tel. 15141
Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver-
zorging van begrafenissen, ere-
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J. v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

Voor kerstboomartikelen,
en kaarsen

Het Wonder van Zandvoort
Wij hebben een grote sortering voor
U tegen zeer lage prijzen!
Ook in geschenken zijn wij ruim
gesorteerd.
SWALUESTRAAT 9

TELEFOON 2418

H O L I D A Y
Auto's zonder chauffeur
Uitsl. model 1957 en 1958 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapitan,
Fords Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10454

Voor de feestdagen
NYLONKOUSEN
KINDERKOUSEN
SOKKEN - OVERHEMDEN
PYAMA'S
FLANELLEN LAKENS

„DE KAMPIOEN"

AD NOTTEN
Haltestraat 59 - Telefoon 3398

Belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2000 Brandmelding
2424 Autobedrijven „Rlnko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/h Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorijschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3043, 3044 Politie
3346 Hoboplex, Stationsplein 13-15,

Hout, board, triplex
2262, Informatiebureau Vreemdettn-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.

O, wat 'n beeld

/ Spaar
j melde
\ ZILVEU-

VLOOT

mo gelijk; Mjiefc j
POST-

v -

Zie dit beeld op z'n best
met Philips televisie
Reserveer heden bij ons uw
PHILIPS TELEVISIE toestel.
Tijdens de feestdagen geeft dit
een gezellige en sfeervolle
stemming in uw huisgezin.
Onze eigen televisie-service
staat in voor een prima ont-
vangst.

RADIO-TELEVISIE-SPECIALIST

F. H. PEN A AT Kostverlorenstraat 7
Telefoon 02507-2534

THEATER MONOPOLE
Dir. GEBR. KOPER

Vanaf WOENSDAG 24 t/m VRIJDAG 26 DECEMBER, 8 uur

Een uitzonderlijk kerstprogramma

Wïen b§eïbf Ween
Romy Schneider, Magda Schneider, Hans Moser, Gretl Schörg,
Paul Hörbiger e.v.a. sterren.
Een Ernst Marischka-Agfacolor film. Muziek: Robert Stolz.
De prachtige kleuren, de heerlijke Weense muziek en de koste-
lijke humor, maken deze film tot een feest voor oog en oor!

(Alle leeftijden).

Vanaf ZATERDAG 27 t/m MAANDAG 29 DECEMBER, 8 uur

Een nacht
om nooit te vergeten

(A NIGHT TO REMEMBER)
Kenneth More, Ronald Allen, Rober Ayes, Honor Blackman, An-
thony Bushell, Jane Downs.
Het ware verhaal van de „Titanic". Het episch drama van een ont-
zettende scheepsramp. (Toegang 14 jaar)

DINSDAG 30 DECEMBER, 8 uur (slechts l dag)
Cinemascope Technicolor

De i*edde&* Fpi*t Shallan
Victor Mature, G-uy Madison, Robert Preston
Een enorm, schouwspel, gevormd door massa's Indianen en sol-
daten ...... in al de gloed en de grandeur van het moderne tech-
nicolor en cinemascope-systcem. Toegang 14 jaar.

BEIDE KERSTDAGEN SPECIALE MATINEE'S Aanvang 2.30

DOOF» dik en dun
De grootste Amerikaanse komieken Martin en Lewis in een da-
verende kolderklucht
IVa uur onbedaarlijk lachen om de meest komische situaties.

(Alle leetfijden).

ZONDAGMIDDAG 28 DECEMBER 2.30 uur
Een bijzonder dol verhaal. Opnieuw komt Oeorge Formby uw zor-
gen weglachen en zingen in zijn fantastiche flim.

Zet 'm on Geopge
(Alle leeftijden).

Oudejaarsavond gesloten
WORDT VERWACHT: „THE BRIDGE ON THE RIVER KWAI"

Dat kunt ook U zeg»
gen na een ad ver»
tentie in de

Z A N D V O O R T S E
C O U R A N T
Achterweg l

Uw advertentie im*
mers bereikt alle

groepen van Zand»
voorts bevolking l!l!

Alphenaar
VOOR DE GROOTSTE SORTERING

GRAMOFOONPLATEN
PLATENSPELERS

MUZIEK EN
MUZIEKINSTRUMENTEN

KRUISWEG 49 - HAARLEM TELEFOON 11532
Twee minuten vanaf het station

Erkende

AUTORIJSCHOOL
„ZANDVOORT"
THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

Autorijles
Verhuur van
Opeis Rekord
zonder chauffeur

Raadt de arts U 'n bril te gaan dragen
Zou 'k bij LOOMAN 'n briladvies vragen.
Omdat hij ernaar streeft,
Met de bril die hij geeft
Uw persoonlijkheid kenn'lijk te schragen.

Brillenspecialist LoOXtiaXl
Haltestraat 5 - Telefoon 2174

Erkend
fondsleverancier

DAMES- EN HERENKLEERMAKER

Reparaties en moderniseren van
al uw BONTWERK

DIACONIEHUISSTRAAT 24

DE VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLEM EN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

helpt U
ALS OVERHEIDSINSTELLING

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die U niet

inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-

keliers) aan het Kennemer Financierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

In één maand
uw RIJBEWIJS B. E.

Autorijschool K. OFFENBERG
Telefoon 20085, Haarlem

Aanmelden van nieuwe leerlingen:
B. Bakker, Dr. Gerkestraat 48 rood
Garage Rinko, telefoon 2424

HEEMSTEEDS V L O E R E N B E D R I J F
Alle soorten PARKET
COLOVINYLTEGELVLOEREN
LINOLEUM, RUBBER, TRAPBEDEKKING
Schuren van oude parketvloeren

Aparte afdeling Woninginrichting
Overtrekken van meubelen en matrassen
Vraag stalen en prijsopgaaf

T. H. SAAGER
Havenstraat 39, tel. OB500-SSS04, Heemstede

GRATIS
een prachtig glas bij aankoop van elke fles

Consolador Douro Port, rode of witte a ƒ 5,90
Manzanilla Sherry a ƒ 5,90
Ginap Vermouth-Gin a ƒ 6,95
Als extra reclame voor de feestdagen t/m 31 dec.
Hamers Advocaat, grote fles van ƒ 4,40 nu ƒ 3,65
Zoete Spaanse wijn van ƒ 2,75 nu ƒ 2,- (alleen afgehaald)
Verder alle wijnen afgehaald 25 cent goedkoper.

Fa. F. G. S, HamerS & Zn Kostverlorenstraat 34

De FIRMA NOOY
wenst al haar geachte crientèle en
vrienden

prettige feestdagen en
voor het jaar 1959 veel
geluk en voorspoed

NUTSSPAARBANK
wegens jaarwerkzaamheden is het
kantoor der Nutsspaarbank op

27,29,30 en 31 december
GESLOTEN

Bestel tijdig uw

Visitekaartjes
GertenbachE Drukkerij, Achterweg l

Elke fijnproever T Hl>CB1Cf'CrDl11C «*n-iMAM AM
prefereert: -*J EiC f d Jx J. O WJJJLLtfJLl CfIL

ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254
KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150
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Redactie en
administratie:
Achterweg l
Telefoon 2135
Giro 523344

Advertentieprijs:
12 et per mm-hoogte

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG l, TELEFOON 2135
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Zandvoorts jaarboek van 1958
geschreven door de stoeleman

Mensen, ik moet u zeggen dat ik zo trots ben als een. ouwe aap. (Jans
zegt dat ik deze woorden hier niet mag gebruiken, omdat de krant en
ik er te goed voor zijn! Maar wat doe je als je — zoals ik — je hart
op de tong draagt. En zelfs een ouwe aap heeft ook een hart).

Ja mensen, ik ben reusachtig blij, want ik mag van mijnheer de re-
dakteur het „jaaroverzicht 1958" maken.

Hij zei letterlijk tegen me: „Stoeleman, je hebt nu al zo veel in de
krant geschreven in de loop van de jaren dat je het Zandvoorts Bad-
boek verzorgt, dat je nu eens iets anders moet doen voor de krant! Je
bent nogal op de hoogte van Zandvooit en Zandvoortse toestanden en
daarom wilde ik je vragen voor ditmaal eens in de winter te schrij-
ven over wat er zo al gebeurd is in 1958."

Mensen, ik ben natuurlijk erg blij, maar ook een beetje zenuw-
achtig, want dit werk heb ik nog nooit gedaan. Daarom heb ik eerst
Jans geraadpleegd, voor ik de redakteur ging antwoorden. Weet u
wat Jans zei?
„Doen jongen!" zei ze, „je bent veel te bescheiden als je zegt dat je 't
niet kan!"

Nou, dat laat ik niet op me zitten, begrijpt u wel, en al is 't geen
zomer er is genoeg te beleven geweest in Zandvoort! Leest u maar:

van Zegen een prachtig toneelspel
op: „Madame Tic-Tac".

FEBRUARI

In Bentveld zijn ze begonnen met
de bouw van de BODAAN-stichting
een inrichting voor beter gesitueer-
de bejaarden. Niks voor Jans en
mij dus. Trouwens, we zijn nog
lang niet bejaard! 7 en 9 februari
stonden in. het teken van de pad-
vinderij. Eerst kwamen de padvind-
sters van het Ned. Padv. Gilde in
,,Zomerlust" tam-tam maken met
toneel, voordrachten en zang. Alles
voor een nieuw te bouwen padvind-
stershuis in de duinen. En meteen
de zondag daarna kwanten ~dp ver-
keaners, welpen en gidsen van de
kath. padvinderij in het patronaats-
gebouw bij elkaar. En dat zomaar,
om de ouders van de jongelui een
vrolijk avondje te bezorgen.

9 februari speelde Zandvoort-
meeuwen ook weer competitie. Met
5-1 gewonnen van OWO. Jan Vis-
ser schoot een gat in het net
Die jongen toch!

Volgens een bericht van Zijne
Excellentie van Landbouw en Vis-
serij blijven de aardappelen nog
moe in Zandvoort. Dat wil zeggen:
de landjes in de duinen mogen niet
gebruikt worden. Jans zegt dat 't
onzin is. Veel leuker was de opvoe-
ring van „De koninging van Mont-
martre", die de Zandv. Operette-
vereniging „Fiësta" 11 februari gaf.
Mijnheer Jac. Bonset schreef dat
do dames en heren nogal ondeugend
waren vanwege de Parijse pikante-
rietjes, die in dit stuk voorkwamen.
Draaien ze hier in Wereldbadplaats
nummer één hun hand niet voor
om!

Inspecteur C. van Buren gaat
binnenkort naar Curacao en daar-
om nam hij officieel afscheid in de
Vijverhut. De burgemeester en mijn-
heer Huijsman waren er bij en die
spraken vriendelijke woorden tot de
scheidende inspecteur.
Zandvoortmeeuwen verloor voor de
atwisseling weer eens. Op 16 febru-
ari met 4-1 van Hollandia in Hoorn.

Het Instituut voor Arbeiders-
ontwikkeling had op 19 februari de
voordrachtkunstenaar Cor Breed
uitgenodigd om de mensen wat te
laten lachen. Nou, dat deden ze
dan! Cor Breed had 't over „Rare
mensen" en hij beeldde verschillen-
de rare mensen uit. o.a. een vlieg!
Van veel ernstiger aard was de
voordracht, die ds. Kalf uit Benne-
broek voor de Chr. Besturenbond
hield in hotel C. Keur. De dominee
sprak over „Christen zijn in deze
tijd".

Dat was op 19 februari en toen
kwam meteen de toneelvereniging
„Wim Hildering" op 21 februari met
het toneelstuk „Delila". Ze hebben
wel eens beter gespeeld, zei mijn-
heer H.VV. De burgemeester heeft
gezegd dat er beslist geen caravan-
kamp mag komen tussen de Haar-
lemmerstraat en de oude trambaan
(toen was er nog een trambaan).
Nou, ik vind 't ook niks. Kamperen
doen ze maar in de duinen

De 23ste verloor Zandvoort-
meeuwen in een barre sneeuwjaclit
van WFC. Met 3-2 maar.

In de raadsvergadering van de
25ste kwam een ander caravan-
kamp aan de orde. Dat van de Ken-
nemerweg. De heren lenen maar
liefst ƒ 100.000,— en de gemeente
moet garant staan. Een en ander
werd naar genoegen van allen, de
kampeerders incluis, geregeld.

Verschillende ingezetenen hebben
geprotesteerd tegen de plannen om

JANUARI

Ze zeggen wel eens dat het bloed
kruipt, waar het niet gaan kan,
maar dat de eerste vermelding in
dit overzicht betrekking heeft op de
zee, is toch wel curieus, vindt u
niet? In de eerste dagen van deze
maand nam Rokus Koper afscheid
als lid van de bemannning van onze
„Dudok de Wit". Na ruim dertig
jaren in actieve, vrijwillige dienst
te zijn geweest van de Kon. Noord-
Zuid Holl. Red. Mij. Dertig jaren
mensenredder... vijf en zestig maal
uitgevaren, w.o. de tocht met de
Dudok de Wit naar het rampgebied
in februari 1953. Ik moest hier
maar niets meer aan toevoegen.
Sommige dingen spreken voor zich-
zelf.

Het oude wordt verwijderd, het
nieuwe komt. Deze eerste week
werd ook een begin gemaakt met de
afbraak van het „Paviljoen Kiefer".
En wat krijgen wij er voor in de
plaats? Een papieren recreatie-
centrum!

Het jaarverslag 1957 van het
Strandschap geeft een belangwek-
kende bijzonderheid, die ik u niet
mag onthouden: aan het strand zijn
waterdichte veiligheidsmaatregelen
ondenkbaar. Mijn idee.

De Zandv. Politie Sportvereniging
gaf 11 januari een daverende feest-
avond, waarbij Rens van Dorth en
zijn trawanten de mensen in Zomer-
lust lieten lachen dat het dreunde.
21 januari kwamen mevrouw en de
heren voor de eerste maal in 1958
bijeen. In zijn nieuwjaarsrede zei do
burgemeester: „Nog dit jaar hoopt
men met de bouw van het Boule-
vardcentrum te beginnen." En gi
geleuft dat?! Er is een stichting in
het leven geroepen, die het prot.
christelijk onderwijs moet bevorde-
ren. Deze stichting heeft een ver-
zoek aan de Raad gericht om een
lagere school te mogen bouwen in
plan Noord. Goed, zeiden mevrouw
en de heren met 9-6 dan altijd!

De gemeenschap Zandvoort van
het Humanistisch Verbond kreeg 'n
nieuwe voorzitter, de heer P. K.
v. Meurs. Waarom ik dit vermeld?
Nou, omdat de oude voorzitter R. de
Jong was. En die heeft heel wat in
de krant te vertellen gehad. Maar
dat was voor mijn tijd, hoor! De
„Horecanen" (een cabaretgezel-
schap van lui uit het café en res-
taurantbèdrijf) kwamen in Zomer-
lust weer op de planken; 30 januari
voprden zij op: „We zijn er weer",
't Heeft er gespannen.

Het Instituut voor Arbeidersont-
wikkeling gaf een Spaanse avond,
met mevrouw E. van Gasteren-
Menagé Challa en Pieter van der
Staak. Dat was mooi mensen
prachtig, zoals die mevrouw kan
spreken en zingen. En Pieter weet
heel wat van gitaarspelen.

30 en 31 januari voerde Op Hoop

een chr. lagere school in Noord te
stichten. Ik zou zeggen: hoe meer
onderwijs hoe beter. Als er in mijn
tijd meer scholen waren geweest,
zat ik misschien nu ook wel in het
Strandschap

De oudste mannelijke inwoner
van Zandvoort, P. Bakkenhoven (96
jaar) overleed 26 februari tenge-
volge van een hem overkomen on-
geval op 26 januari.

MAART

Deze maand begon met een ge-
weldig sportevenement. Sportschool
W. Buchèl gaf op de eerste een de-
monstratiemiddag in Zomerlust.
Judo, jiu-jitsu en de grote
Anton Geesink kwam zich meten
met de Zandvoortse judoka's. Anton
vloerde iedereen, behalve de vijf-
jarige Rudi, die de grootmeester
met een schitterende schouderworp
op de mat legde!! Op 5 maart hield
Touring Zandvoort een avond voor
de begunstigers. (Wie nog). De bur-
gemeester en mijnheer Hugenholtz
spraken over allerlei zaken en 't
meest over geld voor de propaganda
voor Zandvoort. Heren begunstigers
waren niet • erg „willig". Er werd
gezegd dat de plaat van de Scheve-
ningse zeemeermin het goed doet in
het buitenland, dat de Duitsers een
lang seizoen willen en dat er meer
vuurwerken moeten komen, Ha, de
verkiezingsstrijd is begonnen: 7
maart twee vergaderingen in Zo-
merlust:-één van de P.v.d.A. en één
van de Anti Rev. Partij. Onder één
dak en ze hebben elkaar niet ge-
beten. (Om te onthouden: dat was
voor de prov. Staten- en de gemeen-
teraadsverkiezingenï. Drie scholen:
Wim-Gerte"nbach-Ulo, dr. Plesnian-
en de Karel Doormanschool gaven
op 13 maart een gezamenlijke pro-
paganda-avond voor 't volksonder-
wijs. De jongens en meisjes hebben
flink de trompet gestoken.

Een Zandvoorts rekord: in 24 uur
tijds (van 16-17 maart) rukte de
brandweer vier maal uit. Er was
ook een patates-fritestent bij. Op
20 maart sprak mijnheer Hugen-
holtz al weer, nu voor de gezamen-
lijke middenstanders. Er is nog
steeds geld nodig. En er komt een
overdekte badplaats Nee, hoor!

daar droomt mijnheer Hugen-
holtz van.

Een dag later sprak de burge-
meester tijdens een begroetings-
avond voor nieuwe inwoners. Hij
droomde van een vliegveld binnen
het circuit. Nou vliegveld
een airstrip heet dat. Centen, jon-
gens! Na lange rust vanwege het
weer speelde Zandvoortmeeuwen
eindelijk weer eens. De Meeuwen
wonnen van Purmersteyn met 4-2.
Goed zo, jongens!

25 maart was er een raadsverga-
dering en daarin werd o.a. gezegd
dat mijnheer Pomper z'n gang mag
gaan met z'n caravankamp in de
duinen langs de noord-boulevard.

APRIL

De autoriteiten, die iets met wiel-
rennen te maken hebben, keurden
het circuit goed om er do in 1959
te verrijden wereldkampioenschap-
pen op de weg te houden. DG lit
gaat door een gedeelte van het dorp
en langs de boulevards, waar men
op enkele plaatsen luchtbruggen zal
bouwen om de bezoekers van Zand-
voort naar het strand te laten gaan!

6-7 april Pasen: koud, kil, guur,
naar weer. Had u er wat van! ?

14 april: nou al duinbrand! Bi] de
do golfclub. 't Viel nogal mee.

De Zandv. Handelsvor. vergader-
de op 15 april en daar in hotel Keui
werden harde woorden gezegd ovci

26 maart: Verkiezingen voor de
Prov. Staten verliepen rustig in
Zandvoort. Zo hoort 't ook. Wij zijn
een rustig volk en we wonen ge-
lukkig en tevree aan de zee.

De toneelvereniging „Sandevoer-
de" kwam op 30 maart het vereni-
gingsleven (voor deze maand) uit-
blazen met een opvoering van:
„Annemarie zeg jij 't maar".
En Annemarie heeft 't gezegd, tot
grote vreugde van de Sandevoerdo
supporters.

En dit was 't dan voor maart;
mensen.

Stoeleman in linoleumsnede
van Chris Toribreëker

Touring Zandvooit, die do vuur-
werk-wcnscn van de middenstand
schijnt te saboteren. De Zandvoortse
Operettevereniging voerde „Die
CzardasfürsUn" op. Hongaarse
charme in mooie kleren! 't Was erg
leuk. De gemeenteraad keurde een
uitgaaf goed van ƒ 56.500,— voor
een straatveegmachine, die ook kan
zuigen. De burgemeester heeft er
proef mee geveegd en gezogen.
Mijnheer Slegers haalde z'n neus op
voor dit vehikel.

Zandvoortmeeuwen besloot het
seizoen met een overwinning op
Watergraafsmeer (5-2). Met 21
punten totaal kwamen de Meeuwen
uit de competitiebus!

Eh het feest van de Zandv.
Handelsvereniging zit er aan te
komen!

30 april: Koninginnedag met ta-
mehjk goed weer. 's Avonds ont-
stak de burgemeester de speciale
feestverlichting van het wmkel-
stratencentrum. De Grote Krocht
bleef een hele poos in gebreke
„Waar blijft de Grote Krocht?!"
riepen alle toeschouwers op uit-

nodigmg van mr. Van Fenoma! En
toen gobcui de het wondci: de liclit-
jes gingen aan!

Op de 30ste april gebomde er op
liet ciicuit een tragisch ongeval.
Tijdens de klassementsproef van de
Tulpenrallye vloog de Duitse Mer-
cedes-irjdoi Werner Engel met z'n
wagen over de kop. Hij overleed ter
plaatse.

De hoor C. Slegcis van de ge-
meenteraad (KVP) werd door H.M.
do Koningin onderscheiden met do
i ang van Riddor in de Orde van
Oianjc Nassau. Dit uit waardering
voor zijn 40-jaiig laadsliclmaat-
schap.

Er komen toch vier uurwerken!
De luzie met Touring Zandvoort is
bijgelegd. Dat kan ook niet anders,
zo vlak vooi het halve eeuwfeest!
En het eerste wordt op 6 mei a.s.
afgestoken, de cpenins;sdafi van het
Midclonstanclscongies. Zo, over, zoet.

MEI

De 50-jarige Zandv. Hanclelsvei.
hield in hotel Kern een druk be-
zochte receptie. Dit was de opening
\'an een geweldige serie fostivitei-
ten! De heren hebben wel in de bus
geblazen, want gedurende tien da-
gen is alle beschikbare materiaal
aan bpiekeis, muziekmakers, zan-
gors on showmakers in touw ge-
weest! Daai tussendoor vierde men
ook nog do bevrijdingsdag met clc
Oranjevereniging en Z.H.V.

Het congres van do Kon. Ned.
Middenstandsbond op G en 7 mei
trok wcci veel praters, eters en
drinkers naar Bouwes!
Do feesten, die een overdaad brach-
ten van muziek en plezier, werden
besloten op 10 mei met een nacht-
foest in Bouwes. Daarvoor waren
de winkeliers, die meededen aan dit
programmaonderdeel, in het open-
baar gewogen! De 25 deelnemers
wogen tezamen 2123 kg!

De bekende l mei-viering van de
P.v.d.A. in Zomerlust had iets bij-
zondcrs: de spreker, die oorspron-
kehjk het woord zou voeren, domi-
nee Van Biemen, werd vervangen
door de katholieke heer Pielage uit
Haarlem! Voor de aanwezigen
maakte dit echter niets uit. Ze luis-
tordun Louh wei, evenals ze dat de-
den naar het trio „Triple Sec", dat
de avond op meesterlijke wijze op-
luisterdo met leuke zang en muziek.

Op 16 mei schreef ik weer voor
het eerst in 1958 in m'n Badboek in
do krant. .Tans zegt dat 't kinder-
achtig is, om dit in m'n overzicht te
vermelden. Nou ... waarom?

Do gemeenteraadsverkiezings-
propagandabijeenkomstcn (kunt u

(Vervolg op par/. 2)

by d'aenvangli van 't Jaer onses Heeren MCMLIX
Haest yeder Burgher van ons goede Necderlandt
heeft 't afgheloopen Jaer gescholden op de Crant
wanneer er nyet in stondt, iaat hy soo naeistich soclit,
wanneer er wel m stondt, ivat er nyet in staen iiioyt.
De Crant, -waerin men alle naengheijt kon leesen
met Russen, Arabyren, Franssen en Snneezen,
waerin verteldt lüierd loaer men Spoetnick kon sien gaen,
verhaelt werdt van misluckte reijsen nacr de Mae~i,
van schepen-onder-see, die voeren onder 't IJs,
dat Baerentss teegenhieldt op zyn beroemde Reijs
waerin men leesen kon hoe 't met 's Landts Scliathist gaet
dat swaare cyns ons noch seer langJ: ie wachten stuet
en hoe men dievcry heel handigh kan masqueei en
door wat men hebben wil te nationalisecrcn
soo als Soekarnoo doet. Men ivosdt er aeckligh van.
Maar 't is merckwaerdigh, dat men er mei buyten kan.
Men soeckt een sondenbock en scgt dan inaer. de Crant,
die brengt van oudtsher iecdt, de leughenn in /iet Landt.
Maer hoort gy dit gheraes, dan moet g'U nyet ra gissen;
die soo üerguysde Grant wil men torj ijans nj/et missen.
Is sy een Keer te laet, knjyhi men hacr nyet op Tijdt,
dan is nog 't laetslc Woordt daarover nyet gheseyt.
Wat mocc men sonder Ciant, waerin vcrslacahen staen
van de Vcrgaering waer men nyet is heen gliegaen.'
De Burgherlycke Standt! De vrycis en de ZÏaeghden,
die stout de stap tn 'l wanckcl hylicksbootjen luctenhden.
En sij, die scheydden uyt dit Aertse Traenendal.
Hoe comt men 't aen de weet? De Grant, die meldf het Al.
De veylmghen van rocrent en onroerent gocdt,
het is de Crant, die er steeds verslagh van doet.
Wat in de Vroedtschap wierd vertelt door wyse Lieden
in uurenlangh ghepiaet, dat kan de Crant u bieden.
De Buurvrouw van de lioeck, die van hacr ry-wiel sfoiftc,
de penningmeester wien het aan Contanten scliorttc
en sich vergJireep aan de hem tocveilroude Gelden,
wie wist het, als niet de Colommen hei vermeldden'.'
Het Feest van de Pastoor en van de Dominee,
wy Zeeven 't in de Crant, in onse leunstoel moe
en hoe de Sanghers, tot een Choir vereemgt, kweelen,
hoe 't Jonge Volck in de Komedie ivist te speciën.
Al waeren we ivelligt ook selven op dat Feest,
de Crant moet segghen ,dat 'et prachticli is gheweest.
Ons jubilee, 't sy een quart eeuw of vyftich Jaeren,
we cnippen 't stuckjcn uyt om 't troiilyck te bewaeren.
Als men 't de Mensen vraegl, dan seggen se verstroyt:
De Crant? daer stact toch noyt yets in, die lees ick noyt.
En 't is merckwaardich, dat, ondancks die kwaede Scliyn,
Se van al 't Cranten-meuws trouio op de hoochte syn!
Ghy, Lceser, wy wenschen U in dit Jaer, dat comen gaet,
een Ouervloet van goedt, en niet het minste Kwaedt.
En kanckert dan gherust en vrylyck op de Crant,
het staet U vry in ons, Godt Lof! noch vrije Landt.
Ghy, mans en orouwen, ouden, jongen^met elckaer,
Wij wenschen U veel ooerfs
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ZANDVOORTS JAARBOEK
door Stoeleman

me volgen?) werden geopend door
de VVD, die in Zomerlust een avond
organiseerde. De heer Tates zei:
„Met vertrouwen zien wij de ver-
kiezingeri tegemoet". Vier dagen la-
ter kwam de P.v.d.A. met een
nieuwe vorm van propaganda: een
politiek-forum. De voorzitter van
dit forum zei: „Uit de botsing der
meningen komt de waarheid aan
het licht". Ja, dat is zo. Maar soms
blijven ze dan nog botsen.

In de jaarvergadering van de
Zandv. Reddingsbrigade (20 mei)
deelde het hoofdbestuurslid, mijn-
heer P. v d. Mije, mede dat de
„Vlettencommissie" de Z.R.B, een
tweede plastic vlet niet buiten-
boordmotor geschonken had. Goed
zo.

27 mei: raadsvergadering — de
makste sedert mensenheugenis —

In deze vergadering Kreeg het be-
stuur Stichting Gemeenschapshuis
Zandvoort een voorschot van
ƒ 28.000,— om. de verbouwing van
de oude u.l.o. school tot gemeen-
schapshuis te beginnen. Er zal nog
wel wat weer meer bij moeten
komen!

25-26 mei: Pinksteren... Brrr...
wat een sof!

Stirling Moss won de Grote Prijs
van Nederland op het circuit. Dat
was tweede pinksterdag.

JUNI

Na de drukte van de Zandv. Han-
delsver. in mei, begon de eerste sei-
zoenmaand met niet minder tam-
tam. De eerste zondag was 't met-
een raak: uitgelezen zomerweer en
een eindeloze stroom dagjesmensen,
't Gaat goed, zei Jans. De eerste
week van juni werden ook colorado-
kevers op het strand aangetroffen.
De schooljeugd hielp weer dapper
mee aan de verdelging. De vorigre
maand gekozen raadsfracties „pol-
sten" elkaar Onze burgemees-
ter richtte een verzoek naar mlnis-
ter Staf om het laagvliegen over.
het strand gedurende het seizoen 'te
verbieden. Geen overbodig verzoek,
mensen!

Het Trommelkorps van de Jeugd-
kapel is begonnen maandag 's
avonds door het dorp te trommelen.
Voor nieuwe trommels, beweerden
ze. Natuurlijk moesten ze eerst de
oude stuk slaan.' Het Zandvoorts
Mannenkoor bestond 14 juni 35 jaar
en daarom zongen ze op die datum
een jubileumconcert in de Herv.
Kerk. Het weer hield zich goed,
maar de pre'tbedervers uit De Bilt
spraken in de laatse helft van deze
maand over randstoringen. 16
juni al weer een jubileum: de ge-
meente-advocaat, mr. J. Simons
was vijftig jaar advocaat en werd
Officier in de Orde van Oranje
Nassau. In het raadhuis werd hij
gehuldigd.

21 juni werd de reddingspost
„Ernst Brokmeier" voor de derde
keer geopend! Volhouden maar!

De fracties van de V.V.D. en de
P.v.d.A. gaan samenwerken. Mijn
zegen hadden ze en hebben ze nog.
Ik doe niet aan politiek, hoor! Het
protest van enkele ingezetenen te-
gen de bouw van een prot. christe-
lijke school in Plan-Noord werd
door Ged. Staten verworpen.

Achteraf is het nogal meegeval-
len met die randstoringen Ze
overdrijven daar in De Bilt nogal
eens!

JULI

De Ned. Heide Maatschappij kreeg
opdracht om een recreatieplan te
ontwerpen. Inplaats dat de hele
Raad bar blij was, zeiden enkele
leden dat 't wel aardig was. Nou,
mensen, ik zeg dat 't verschrikke-
lijk goed nieuws was, want nu krij-
gen we misschien een bosplan of
een speelweide. Sommige leden wa-
ren bang dat de woningbouw in het
gedrang zou komen. De Raad be-
sloot ook om dokter C. F. M. Rob-
bcrs gemeentearts te maken. In
juni was dokter J. v. d. Meer wég-
gegaan. Op 12 juli werd de der-
tiende Zandvoortse Estafette ge-
lopen. Dat werd een volledig succes
voor Zandvoortmeeuwen. I.

Mijnheer A. Mabelis nam afscheid
van de Oranjevereniging en van de
Karel Doormanschool, waar hl
hoofd van was. Hij ging helemaa
naar Aalten. En in Haarlem heeft
de politie een vent van 24 jaar aan-
gehouden die vijftig diefstallen in
Zandvoort had gepleegd! Ik geloof
dat-ie voor dit mooie cijfer hartelijk
werd toegesproken door mijnheer
Huijsman.

En nu een heel belangrijk feit,
mensen. Op 17 juli werd onze
plaatsgenoot, Klaas de Voogd, die
ik zo vaak zag met z'n strandspeel-
goed aan de zee, ontslagen uit het
ziekenhuis. Hij kon weer zien! En
hij zag toen ook voor 't eerst z'n
vrouw, die hem in de negen jaren
van hun huwelijk zo trouw had bij-
gestaan met alles. Wat heerlijk
voor deze twee mensen. Op 22 juli
gaf „De Wurf" in Zomerlust een
onvergetelijke avond voor badgas-
ten. Sijtje en Stijn vertelden „beel-
den uit hun kinderjaren", de gort
met stroop werd gedanst en ten
slotte werd er een originele ko-
ninginnedagviering op touw gezet
in het café van Jans de Kraai! Het

iveer bleef tot nog toe redelijk wel.
Ir was wel eens een buitje, zoals

Dijvoorbeeld op 23 juli toen we een
complete wervelstorm hadden,
waarbij enkele tenten van kampeer-
ders de lucht in gingen, maar ver-
der was de maand niet slecht. 26 juli
speelde de Tirolerkapel (alias Boe-
renkapel) onder leiding van Willy
van Bakel voor de vijftigste keer
n de blauwe tent. Grote vreugde en
jrote drukte! Zelfs Johnny Jordaan
<wam op de openbare receptie en
daar heeft-ie zich laten horen, reken
maar! De leden van het gemeente-
oestuur en van het „Recreatieoord
Zandvoort" vergaderden in de laat-
ste week van juli. In 't najaar van
1958 komen ze met plannen. Zeiden
ze

Mijnheer P. v. d. Mije heeft ge-
waarschuwd tegen het varen op zee
met kleine zeilscheepjes en kano's.
Die kan het heus wel weten, hoor!
Sr is helaas in de laatste week van
deze maand ook nog een Duitse
iongen van 17 jaar verdronken.

Minister Staf heeft de burge-
meester geantwoord op diens brief
over de laag vliegende straaljagers.
Zijne Excellentie zei dat dat héle-
maal niet mocht, maar we moeten
;oed opletten op het nummerbord en

zo, dan kan de minister mis-
schien de schuldige (n) op laten spo-
ren. Maar we waren blij, te horen
dat het niet mocht. Geeft al een
iele opluchting. Het weer hield zich
:ot het einde van juli mirakels goed
ik geloof dat ze in deze maand niet
lebben mogen mopperen, 't Was
vreselijk druk overal.

AUGUSTUS

l augustus werd de Clara-stich-
;ing officieel in gebruik genomen
voor geestelijk gestoorde bejaarden.
3 augustus was een topdag, zelden
de mensen. De zee was erg gevaar-
ijk, er waren verschillende mensen
.n moeilijkheden. Gelukkig waren er
geen verdrinkingsgevallen. Auto's
en motoren .daverden op deze dag
over het 10-jarige circuit. Er spoel-
den in de eerste dagen van de
maand gekke busjes aan met ge-
vaarlijke ontstekers. Waar zouden
die nou vandaan gekomen zijn?
IJmuiden en Bloemendaal hadden
er ook last van.

Nee hoor, 10 augustus was dé
topdag! Nou, nou 't leek wel
een gekkenhuis aan het strand. In
het dorp was 't al niet minder. Er
kon geen auto meer bij, maar de
politie had alles keurig in de hand.
Verschrikkelijk, wat was dat een
weer!! Jans stelde voor een top-
conferentie te houden tussen weer-
makers aller landen, want de weer-
berichten klopten niet!

De Raad vergaderde voor de
laatste maal in de oude opstelling
(het lijkt wel een voetbalelftal!) op
26 augustus. Van 1953 tot 1958 ver-
gaderden zij 67 maal.

Zandvoortmeeuwen had een be-
zige maand: vijf maal in het veld
geweest. Gewonnen van Bloemen-
daal en Beverwijk, gelijk tegen
Heerenveen en K.F.C, en verloren
van DCG. De laatste muzikale pres-
tatie in deze topmaand van de Mu-
ziekkapel en de drumband werd een
prachtig feest! Op 30 augustus ter
ere van Prinses Wühelmina speel-
den en trommelden zij tot grote
vreugde van de talrijke toehoorders.

Het laatste bericht over de maand
augustus is niet zo prettig. In de
laatste nacht (van 31 augustus op l
september) hebben ze chocolade ge-
stolen uit een strandtent Zijn
ze nou helemaal Wacht even,
'L is nog niet uit: er waren op 31
augustus internationale auto- en
motorwedstrijden op het circuit. De

(„Niks aan de hand!" telefoneerde
hij later).

Het kamperen nam gestadig toe
gedurende de afgelopen zomer. Wie
zouden er nu nog in die dure hotels
willen, die ze van plan zijn hier te
bouwen? Ik zou maar eens met de
Heide Maatschappij gaan praten als
ik de heren van het „Recreatieoord
Zandvoort" was

OKTOBER

4 oktober was Dierendag en <3aar-
om kwam de plaatselijke vereni-
ging, die zich het lot der dieren
aantrekt, met een verrassend be-
richt: er zijn plannen (van de pas
opgerichte Stichting Kennemer Die-
rentehuis) om in de omgeving van
Zandvoort een groot dierentehuis te
stichten, met hokken voor zwerf-
dieren, een a'syl en zelfs een dieren-
kerkhof. Er mag best eens wat voor
de dieren gedaan worden.

In de gemeenteraad van 7 okto-
ber werd de heer H. Kuijs te Voge-
lenzang benoemd tot schoolhoofd
van de Karel Doormanschool (met
8 stemmen); de heer H. E. Dees,
die nummer 3 van de voordracht
stond, kreeg 7 stemmen. Maar dat
werd een hele nare kwestie, men-
sen. Daar zult u nog wel van lezen
in de komende twee maanden, die
hierna volgen. (Ik moet de volg-
orde van de gebeurtenissen toch
handhaven ?)

Op 12 oktober kwamen er een
heleboel oude auto's naar het cir-
cuit. De mensen, die er in zaten,
hadden ook allemaal gekke pakjes
en jurken uit vroeger tijden aan.
't Was heel aardig. De gemeente-
begroting heeft een tekort van
ƒ 256.917,—. Later hebben ze —
met kunst en vliegwerk — dit te-

kort teruggebracht tot ƒ 142.985,—.
Nou, dat vind ik nog een hele hap!
Met Zandvoortmeeuwen gaat 't héle-
maal niet goed. Na een paar gelijke
spelen verloren de geel-blauwe
leeuwen met 4-0 van Baarn.
In deze maand verscheen er ook
een rapport van de Zandv. Reddings
Brigade, waarin het gemeentebe-
stuur dank werd gebracht voor de
hulp aan de brigade in zake het in
orde maken van de reddingsposten
„Ernst Brokmeier" en „Piet Oud".
De post op de rotonde heeft met be-
langstelling kennis genomen van dit
rapport en deze heren hebben er
toen meteen bij gezegd dat ze in
1959 een telling willen houden van
het dagbezoek aan Zandvoort. Ga
er maar aan staan, mensen! Als ze
maar niet op Jans en mij rekenen,
volgend jaar, want voor de klanten
te tellen heb ik geen tijd, hoor!

De Zandv. Handelsvereniging ver-
gaderde op 28 oktober. Mijnheer
Hildering zei dat we ons niet alleen
op Duitsland moeten oriënteren wat
de reklame voor Zandvoort betreft.
Och, 't kan mij niet schelen, klan-
ten zijn klanten, alleen zal ik vrese-
lijke moeite hebben met Frans,
Engels en Turks. Gelukkig is mijn-
heer Hugenholtz niet in Rusland
geweest met de film.

motoren
140 km
Jans.

haalden een snelheid van
per uur. 't Is zonde, zei

SEPTEMBER

Op 2 september vergaderden voor
het eerst „de dames en de heren".
De burgemeester wenste hun toe:
beleid, rustig overleg, inzicht en. be-
sluitvaardigheid Kan een mens
— zelfs een Zandvoorts raadslid —
dit allemaal wel opbrengen? dacht
ik. Op 6 september werd de chr.
u.lo. (hoofd de heer Kiewiet) offi-
cieel in gebruik genomen. De eerste
competitiewedstrijd werd tot een
goed einde gebracht. Het seizoen
bleef nagenoeg doorgaan in septem-
ber Er waren toen nog massa's
Duitse gasten.
De burgemeesters van de Neder-
landse kustgemeenten en leden van
het bestuur van het Strandschap
kwamen bijeen om te spreken over
de mogelijk gevaren, die verbonden
zijn aan de te bouwen kernreactor
te Petten. De heren hebben gezegd
dat we niet bang behoeven te zijn.
Op 26 september nam ik afscheid.
Dat wil zeggen: ik schreef m'n
laatste Zandvoortse Badboek in dit
jaar! Mag ik dat alsjeblieft ook
even vertellen?

Op 27 september joeg de ballon-
vaarder Jan Boesman heel Schiphol
de stuipen op het lijf. Een KLM-
vlieger had geseind dat. Jan met
z'n ballon bezig was naar zee af te
drijven. Maar hij landde veilig en
wel in de Zandvoortse duinen.

nadat dit allemaal was gebeurd —
bedankt voor de eer om hoofd van
de Karel Doormanschool te worden.
Alle moeite is nou eigenlijk voor
niks geweest. Alles is bij het oude,
>ehalve dat ze nu nog geen school-
loofd hebben en mijnheer Dees is

weg.
Een andere strubbeling was er met
de intocht van Sinterklaas. De mid-
denstandsverenigingen meenden dat
de kosten van zo'n intocht veel te
loog waren. Dus geen intocht. Een
>aar Zandvoortse kinderen schreven
:oen een brief aan de burgemeester
of dat nou niet anders kon. En het
ton anders! Er was inmiddels een

comité opgericht en toen heeft Sin-
terklaas een intocht gehouden', zo
denderend als nog geen jaar is ge-
weest.

15 november was een heel belang-
rijke dag voor de hockey-spelers.
Toen kwam het „officieuze Neder-
ands elftal" (Pioniers noemden ze

zich) tegen een elftal van Kenne-
merland spelen. De Pioniers wonnen
met 5-1. Zandvoortmeeuwen heeft
een jong elftal nodig, schreef mijn-
heer J.G.B, op 23 november, toen
de Meeuwen met 2-0 van West
Frisia hadden verloren. Zijn die
jongens dan zo oud?!

Op 25 november werd de hele
negroting (plus het tekort) door de
3aad aangenomen. Nou ja, wat kón-
den de dames en de heren anders?

DECEMBER

Dit was een rustige maand, on-
danks de voor vele huismoeders
drukke feestdagen. Het Sint Nico-
laasfeest voor de schoolkinderen
was buitengewoon: een hele ,club
onderwijzers en onderwijzeressen
voerde vier maal het toneelstuk
„Prinses Ezelsvel" op. De kinderen
en ook de leerkrachten hebben ont-
zettend genoten.

Er werd in deze maand bijzonder
veel toneel gespeeld. Behalve, de
leerkrachten kwamen aclitereanvol-
gens op de planken: Op Hoop van
Zegen met „Op Drift (8 en 9 decem-
ber); Sandevoerde met „De kat
moet dood" (13 december) en Wim
Hildering met „De man, de vrouw
en de moord" (19 december). En
om nog even bij het toneel te blij-
ven: „'t Voetlicht" wordt .rPionier"
en gaat haar werkzaamheden uit-
oreiden: een jongeren toneelafdeling
en ballet. Wat een activiteit overal,
hé?

Ik zei net: „De kat moet dood".,
maar deze maand zei Publieke Wer-
ken: de rat moet dood. En ze voer-,
den een uitgebreide actie tegen dit
vervelende knaagdier.

Zondag 21 december nam de heer
H. Dees afscheid als organist en
koorleider. Een beetje triest, men-
sen

Zandvoortmeeuwen won weer
eens, nu in Beverwijk van WB,
met 2-0.

Verder had Zandvoort rustige
kerstdagen, -waarbij nog vermelding
verdient het mooie openlucht con-
cert dat de Zandv. Muziekkapel op
de vooravond van het kerstfeest op
het Raadhuisplein gaf.

Op het ogenblik dat ik dit schrijf
heeft het jaar 1958 nog maar twee
dagen te leven. Ik kan niet wachten
tot die twee dagen om zijn, want de
redaktie zit natuurlijk om de kopij
te springen. Maar zonder dat ik het
helemaal weet, durf ik gerust te
zeggen dat het Oudejaar weer met
de nodige tam-tam werd uitgeleide
gedaan in Zandvoort!

En, lieve mensen, willen jullie me
niet schrijven als ik soms eens wat
mocht zijn vergeten? Want ik weet
't veel te goed, natuurlijk ben ik
niet volledig geweest, dan zou ik de
hele krant nodig hebben gehad!

Tot slot wilde ik alle lezers en
lezeressen van de Zandvoortse Cou-
rant de allerbeste wensen aanbieden
van Jans en de

STOELEMAN
NOVEMBER

Eerst wat over die kwestie van
mijnheer Kuijs en Dees en zo. Mijn-
heer Breure van de Raad heeft vra-
gen gesteld aan B. en W. over de
stemming op 7 oktober. Volgens
hem waren er stembriefjes uit de
prullenmand gevist door de wét-
houder Kerkman en die heeft de
snippers aan elkaar proberen ^t
plakken om te zien wie op wie ge
stemd had.
En dat mag natuurlijk niet. Op 18
november was er een extra raads-
zitting om deze kwestie te behan-
delen. Mijnheer Slegers diende een
motie in, die nogal op poten stond.
De wethouders Kerkman en Tates
bekenden eerlijk dat ze fout waren
geweest en dat ze er reuze spijt van
hadden. Het stembureau (dat waren
mevrouw Stemler-Tjaden en mijn-
heer Breure) zei: ,Foei, we hebben
de briefjes misschien niet goed ge-
noeg verscheurd!" Enfin, mijnheer
Lindeman dokterde wat aan de
motie van mijnheer Slegers en op-
eens begon de zon weer te schijnen,
net als aan het strand na een don-
derbui. Alles was toen weer in orde.
O ja, mijnheer W. v. d. Werf was
er ook bij betrokken, want die
moest de zaal uit, tegelijk- met de
drie eerst genoemden, toen er over
de motie gestemd moest worden.
Hij wou eerst niet, maar toen de
voorzitter zei dat-ie toch maar
moest gaan, ging hij. 't Was erg
spannend. Maar mijnheer Dees is
er voor naar Bellen gegaan. Dat is
daar een onder-ontwikkeld gebied,
zeggen ze en dus kan hij in Drente
veel goed werk doen. En om nu
even vooruit te lopen op de maand
december: mijnheer Kuijs heeft —

Gemeenteraad
De gemeenteraad van Zandvoort

komt in het nieuwe jaar vóór de
eerste maal op dinsdag 20 januar
aanstaande bijeen.

Bevordering bij politie
De bij de administratie van hè

gemeentelijk politiekorps werk
zame ambtenaren M. J. Mëthorst en
D. Trappel zijn met ingang van l
.januari 1959 bevorderd tot resp
Commies Ie kl. en Commies.

Vuur van Kerstbomen
De traditionele kerstbomen-ver

branding zal maandag 5 januari
's avonds om 7.30 uur op het stran
voor de Rotonde onder toezicht var
politie en brandweer plaatsvinden.

GEMEENTE ZANDVOORT

De 24e december 1958 over-
leed in de ouderdom van 76
jaar, onze lieve moeder, be-
huwd- en grootmoeder

GEERTJE SIPMA
Weduwe van
Dirk Hartman Bolman
Sj. J. Poll-Solman
J. C. H. Poll

Augustinusga:
H. D. Bolman
G. Bolman-Pokkinga
Trijntje Geertje

Zandvoort:
G. Bolman

Kwadijk:
K. Kok

Zandvoort, 24 december 1958
Van Lennepweg 75rood
De teraardebestelling heeft op
maandag 29 december op de
algemene begraafplaats te Nes
(bij Dokkum) plaatsgevonden.

Ranglijst Zandv.meeuwen
De stand van de competitie in af

deling West, 2de klasse A luidt al
volgt:
Baarn 12 10 O 2 20 45-1
West-Friaia 11 7 l 3 15 29-18
Zandvoortm. 12 5 4 3 14 18-17
V.V.A. 12 5 3 4 13 27-23
Zeeburgia 11 5 3 3 13 20-23
J.S.V. 11 4 4 3 12 17-17
V.V.B. 13 5 l 7 11 22-23
H.B.C. 11 5 l 5 11 20-26
Watergr.m. 12 3 3 6 9 16-17
Hollandia 12 4 0 8 8 15-25
Kennemers 12 2 4 6 8 16-30
Holland 11 3 0 8 6 11-24

6278 voor het schermbeeld
Het bevolkingsonderzoek op de

aanwezigheid van t.b.c., dat in de
maand november 1958 in de ge-
meente Zandvoort plaatsvond; heeft
:ot resultaat gehad, dat ongeveer
15 procent van het aantal opgeroe-
>enen is doorgelicht. Er werden

namelijk 10179 personen voor door-
ichting opgeroepen (de school-
aande jeugd werd niet in het on-

derzoek betrokken) en daarvan
verschenen er 6278 voor 't scherm-
beeld.

Wanneer men in ogenschouw
neemt, dat velen regelmatig parti-
culier of via het bedrijf, waarin zij
werkzaam zijn, worden doorgelicht,
dan is dit resultaat zeer bevredigend
:e noemen.

Voor nader onderzoek moesten 93
personen naar het consultatie-
Dureau in Haarlem worden verwe-

zen, waaruit blijkt, dat het nut van
het onderzoek wel degelijk is be-
wezen.

Het onderzoek, dat voor de eerste
maal plaatsvond in een scherm-
beeldauto, verliep, behoudens enkele
uitzonderingen, in het algemeen
vlot. Het voor de tijd van het jaar
vrij gunstige weer speelde daarbij
een voorname rol.

SLndere ruimte voor
huisvesting

De afdeling volkshuisvesting ter
secretarie van Zandvoort is (in -
verband met onderhoudswerkzaam-
leden aan de bureau-ruimte) tijde-
lijk ondergebracht op de afdeling
algemene zaken ten raadhuize
(kamer 4 boven) en telefonisch uit-
sluitend te bereiken onder nummer-
2345.

Feestmiddag < voor kinderen
'De Zandvoortse Bestuurdersbond

organiseert op maandag 5 janari in
Monopole een kindermiddag.

Arbeidsverkorting
Op woensdag 14 januari spreekt

in Ons Gebouw voor de Zandvoortse
Bestuurdersbond de heer J. C. De-
kens uit Amsterdam over het on-
derwerp „Arbeidsverkorting".

Burgerlijke stand
Geboren: Rudi, zoon van R. Bour-

gonje en J. van der Tooien.
Ondertrouwd: Ever t Johan Wil-

helm en Afke Margaretha Heep;
Arie Ommering en Inge Hedwig
Schone.

Getrouwd: Adrianus kromhout en
Arend je van den Bos; Arie Bout en
Elizabeth van de Geer; Pieter Ver-
nêde en Johanna Geertruida Schulte;
Willem Johan Hoffman en Carla
Reynecke; Dick Lijnzaad en Anna
Elisabeth Reuijl.

Overleden: Geertje Sipma, oud 76
jaar, weduwe van D. H. Bolman;
Geertruida Johanna van der Linden,
oud 74 jaar, ongehuwd; Elisabeth
Buurman, oud 71 jaar, gehuwd met
W. J. van Dijk.

Geboren buiten ' de ' gemeente:
Martha Catharina Hesse; Mildred
Alice Joan Dumpel.

Zandvoortse Korfbalclub
De onderlinge wedstrijden tussen

de twee adspiranten twaalftallen
gingen zaterdagmiddag door de
regenval niet door.

„Zandvoortmeeuwen"
Wedstrijdprogramma voor zondag
4 januari 1959.

Zeeburgia-Zandv.m. 14.00 u.
Zandv.m. 2-Aalsmeer 2 14.30 u.

15. Zandv.m. 3-D.C.O'. 2 - 12.00 u.
35. Zandv.m. 4-T.Z.B. l 12.00 u.
59. Spaarnev. 2-Zandv.m. 6 14.00 u.
73. D.S.S. 5-Zandv.m. 7 14.00 u.
96. Zandv.m. Jun. A-H.P.C.

Jun. A 9.45 u.
102. Zandv.m. Jun. B-Hillegom

Jun. B 9.45 u.
112. D.S.K. Jun. A-Zandv.m.

Jun. C 9.45 u.
Weds^trijdprogramma voor zaterdag
2 januari 1959
128. V.V.R.A. 1-Zandv.m. 2 14.30 u.
131. Zandv.m. 3-S.V.J. 3 14.30 u.
138. Haarlem Adsp. A-Zandv.m.

Adsp. A 15.00 u.
156. Zandv.m. Adsp. C-

Kennemerland Adsp. B 15.00 u.
186. Zandv.m. Adsp. I-

Schoten Adsp. E 15.00 u.
Zandv.m. 1-A.M.V.J. l 14.30 u.



RADIO EN TELEVISIE
PHILIPS
ERRES
SCHAUB LORENZ
BLAUPUNKT

Grote keuze PHILIPS draagbare radio's - In onze showroom tonen wij U het allernieuwste - Betaling desgewenst in overleg

WASMACHINES
STOFZUIGERS
CENTRIFUGES
PLATENSPELERS
KOELKASTEN J. KEUR

Electro-radio-teohnisch bureau
BURQEM.
ENGELBERTSSTRAAT 64
Telefoon 2914

(IURDE PHILIPS
Hult S E I I I C f

P R E D I K B E U R T E N

Hervormde Kerk, Kerkplein
Woensdag 31 december

19.30 uur: ds. R. H. Oldeman.
Het huis in de duinen:

19.30 uur: ds. C. de Ru.
Zondag 4 januari

10.30 uur: ds. C. de Ru. Bediening
H. Avondmaal.
19.30 uur: Jeugddienst. Ds. H. M.
Cnossen van Amsterdam.

Het huis in de duinen:
19.30 uur: ds. C. de Ru. Bediening
H. Avondmaal.

Donderdag l januari
10.30 uur: Nieuwjaarsbegroeting
in het jeugdhuis.

Zondag 4 januari
Jeugdkapel om 10.30 uur in het

Jeugdhuis.
Spr. de heer N. H. van Wijk

Ned. Protestantenbond, Brugstraat 15
Woensdag 31 december

19 uur: ds. J. J. van Hille, Rem.
pred. te Amsterdam.

Zondag 4 januari
10.30 uur: ds. J. Heidinga, Ned.
Herv. pred. te Haarlem.

Gereformeerde Kerk
Julianaweg hoek Emmaweg
Woensdag 31 december

19.30 uur: ds. A. de Ruiter.
Zondag 4 januari

10 uur: ds. A. de Ruiter. Viering
H. Avondmaal.
17 uur: ds. A. de Ruiter. H. A. en
dankzegging.

Parochie H.H. Agatha, Grote Krocht
Op «on- en feestdagen H.H. Missen

om 7.30-9.00 uur de Hoogmis en
11.00 uur de laatste H. Mis. In
Huis in de Duinen om 8.30 uur.
's Avonds Lof om 7.00 uur.

In de week H.H. Missen om 7.00
uur en 7.45; 's avonds Lof om
7.30 uur.

Ned. Chr. Gemeenschapsbond
Dinsdag 30 december

Spr.: J. W. van Zeijl.
Dinsdag 6 januari

Spr. H. Veldkamp, evangelist te
Den Haag.

Jehova's getuigen
Woensdagavond 8—9 uur bijbel-

studie Koninginneweg 44 en zon-
dagmiddag 2—3 uur Wachttoren-
studie Hogeweg 7 te Zandvoon.

DOKTERS-. ZUSTERS- en
APOTHEEKDIENST

Doktoren:
Oudejaarsnacht (van 's nacht 12 u.

af tot 2 januari 's morgens 8 u.:)
H. K. van Es
Kostverlorenstraat 4, telef. 2058

3—4 januari:
P. Flieringa
Brederodestraat l, telefoon 2181

Donderdag l januari
Dierenarts J. Hagedoorn
Heemst. Dreef 11, Heemstede, te-
lefoon 35521.

Wükzuster:
l en 4 januari:

M. E. Niezen
Van Lennepweg 42, telefoon 2882

Apotheek:
27 december—2 januari:
Apotheek Wijnne, Haltestraat 8.

3—10 januari:
Apotheek Kerkhoven, Zeestraat 71
Iedere avond vanaf 6.30 uur
alleen geopend voor recepten en
spoedgevallen.

Woningbouwvereniging

EENDRACHT MAAKT MACHT
Voor de leden van de vereniging
komt beschikbaar de woning

Beeckmanstraat 34
Huurprijs ƒ 8,55, alle kosten inbegr.
Inschrijvingen schriftelijk bij de se-
cretaris dr. C. A. Gerkestraat 22
vóór dinsdag a.s. 19 uur.

De secretaris D. van Dijk.

Gymnastiekvereniging O.S.S.
Afdeling volleybal
Op maandag 22 december j.l. vond
in hotel Meyershof een vergadering
van de afdeling volleybal plaats. De
groei van deze afdeling maakte het
noodzakelijk, dat de statuten en
het reglement van de vereniging
werden uitgebreid. Hiervoor waren
verscheidene voorstellen ingediend.
Er werd een commissie benoemd,
die deze voorstellen zal bestuderen
en aan de algemene ledenvergade-
rlng ter goedkeuring zal voorleg-
gen. Voorts werd een keuzecommis-
sie gekozen, bestaande uit de dames
E Bos en J. Korver en de heren H.
Joacim en C. R. G. Brugman.

De belangstelling voor deze ver-
gadering was vrij groot en werd
bijgewoond door het dagelijks be-
stuur van de vereniging.

In verband met onderhoudswerk-
zaamheden aan de gymnastiekzaal
van de Wim Gertenbachschool zul-
len de eerste lessen in het nieuwe
jaar op vrijdag 2 januari in de Wil-
helminasehool plaatsvinden. Door
de grote toeloop van nieuwe leden
zijn met ing-ang van 2 januari de
lessen als volgt gewijzigd:
heren II en beginners 19.00-20.00 u.
dames II en beginners 19.50-20.50 u.
dames I 20.40-21.40 u.
heren I 21.30-22.30 u.

Zandvoortse Damclub
Jongstleden woensdag hield de

Zandvoortse Damvereniging de
jaarvergadering. Na verslag van de
penningmeester en secretaris werd
een kascommissie bestaande uit de
heren Hoekema en Ovaa gekozen.
De heer C. van Dijk werd tot wed-
strijdleider gekozen. Na de behan-
deling van enkele agendapunten
werd de vergadering om half tien
gesloten. Na afloop van de bijeen-
komst speelde de eerste bonds-
speler een simultaanwedstrijd tegen
20 spelers. Hij verloor vier wed-
strijden, speelde vier gelijk en won
er 12.

Winkeliers,
maakt reclame

door middel
van de

Zandvoortse
Courant.

Want:
wie niet

adverteert
wordt

vergeten/

BU KORT
GEWATTEERDE
DEKENS

• overtrokken met satijn zijde en
satinet

• gevuld met prima gezuiverde
watten

• grote maten

l PERSOONS

18,50
13,50

2 PERSOONS

25,50
19,50

JThKORT
HAARLEM:

GROTE HOUTSTRAAT
LANGE VEERSTRAAT

HEEMSTEDE: RAADHUISSTRAAT 51

ZANDVOORT: GROTE KROCHT 30-34

'J/VIUIOEN: KENNEMERLAAN 41

DEZE AANBIEDING GELDT

t/m DONDERDAG a.s

ERKENDE BOVAG MOTOR- en
AUTOHANDEL

SMIT
PARALLELWEG 32-34 TELEF. 2S91

Wij kunnen U thans leveren
alle bekende merken

Motoren, scooters,
bromfietsen
Ook voor

reparatie en onderhoud
hei aangewezen adres in Zandvoort
Betaling op gemakkelijke conditie
Komt U eens langs, het verplicht U tot niets!

THEATER „MONOPOLE"
Stationsplein - Dir. Gebr. Koper - Telefoon 2550

VANAF DONDERDAG l tot en met MAAN-
DAG 5 JANUARI, 8 uur:
de film die 7 Oscars won:

The bridge on the
river Kwai

met William Holden, Alec Guiness en Jack
Hawkins. Technicolor, cinemascope
Verhoogde entreeprijzen: Parket ƒ 1,10; Parterre
ƒ 1,70; Stalles Balcon ƒ 2,—; Loge ƒ 2,50.
Duur der voorstelling 3 uur 15 minuten.
Toegang 14 jaar.

VANAF DINSDAG 6 tot en met DONDERDAG
8 JANUARI, 8 uur:
Jean Simmons, Joan Fontaine, Paul Newman,
Piper Laurie, Sandra Dee en Charles Drake in

Vrouwen zonder
mannen

Het aangrijpende liefdesdrama van vrouwen,
wier mannen ver weg waren
Cinemascope Toegang "18 jaar

DONDERDAGMIDDAG l JANUARI (Nieuws-
jaarsdag): 'n zeer bijzonder matinee-programma
Wij brengen u Danny Kaye in

De hoinar
Alle leeftijden

ZONDAGMIDDAG 4 JANUARI, 2.30 uur:
Roy Rogers in

Koning der cowboys
Alle leeftijden

Aanleg, onderhoud, reparatie en revisie
van elektrische licht- en krachtinstallaties

Eveneens verzorgen wij volautomatische regelinstallaties
voor alle voorkomende industriële processen.

Voorts levering van
VENTILATOREN, SCHAKELKASTEN, TEMPERATUUR-
MEETINSTALLATIES, LUCHTVERHITTERS enz.

Vraagt vrijblijvend offerte aan:

N,V, Ingenieursbureau „KRACHT"
Hoofdkantoor:
KONINGSPLEIN 36
DEN HAAG
Tel. 331737 (4 lijnen)

Filiaal:
DUINSTRAAT 8
ZANDVOORT
Telefoon 3882
(Na 18 uur: 3277)

Nieuwjaarsprijzen bij Nooy
Wij beginnen het nieuwe jaar met extra koopjes.

_. , . Ook in 1959
Ziet de etalages

Grote Krocht
Wacht niet te lang

NOOY
ZANDVOORT

Altijd 'n slag voor

Erkende

AUTORIJSCHOOL
„ZANDVOORT"
THORBECKESTRAAT 17
Telefoon 3283

Autorijles

Verhuur van
Opeis Rekord
zonder chauffeur

GEVRAAGD met spoed:

Benzinepompbediende
(RECEPTIONIST)
voor Caltex service-station

GARAGE DAVIDS
Burg. Engelbertsstr. 19-21, Zandvoort, tel. 3825

Het Humanistisch Verbond
GEMEENSCHAP ZANDVOORT

Openbare bijeenkomst
in „Zomerlust", Kosterstraat 5 te Zandvoort.
Spreker: Th. W. Polet, Soestdijk, over:

De plaats van 't Verbond
Wat verwacht u van het Verbond? Wat zijn de
motieven waarom u wel of niet lid bent ge-
worden? Voldoet het Verbond daaraan?

Opening 2 januari 1959
TANDHEELKUNDIGE INRICHTING
P. D. DE BRUIJN HOGEWEG 58

Spreekuren:
Maandag \
Dinsdag
Donderc
Vrijdag
Donderdag ("

8.30-9.30 en
16.30-17.30

en volgens afspraak

Zaterdag
8.30-9.30

HEEMSTEEDS YLOERENBEORIJF
Alle soorten PARKET
COLOVINYLTEGELVLOEREN
LINOLEUM, RUBBER, TRAPBEDEKKING
Schuren van oude parketvloeren

Aparte afdeling Woninginrichting
Overtrekken van meubelen en matrassen
Vraag stalen en prijsopgaaf

J. H. SAAGER
Havenstraat 39, tel. OSSOO-SSSOJf, Heemstede

Stichting Culturele kring „'t HELM"

Georgette
Hagedoorn

LIEDEREN EN CHANSONS
Aan de vleugel: Pierre Verdonck
NIEUW PROGRAMMA
ƒ 2,- a.i. (b.i.) Zaal Zomerlust. Aanvang 8.15 u.

O
NIEUWE VOLKSWAGENS
'58 ƒ 7 p.d. + 7 et p. km.
Pieters, Haarl.str. 2, tel.3652

Dame alleen vraagt ver-
warmde ZIT-SLAAPKMR
Br. 1003 bur. Zandv. Crt.

WERKSTER gevr. voor l
ocht. p.w. van 9-12.30 uur.
Mevr. Keislair, Kostverlo-
renstraat 99, tel. 2406.

WERKSTER b. z. a. tegen
.ƒ 1,50 p.u. Br. 1002 Z.Crt.

Gevr. voor jun: HUISK.,
2 SLAAPK. en keuk. nabij
't strand. Br. m. prijsopg.
1001 bur. Z. Crt.

Rijks gedipl.

schoonheidsspecialiste
(manicure)
Behandeling volgens afspr.
Indien gewenst ook aan
huis. Telefoon 3658.

Voor BEHANG en STOF-
FEREN R. C. Heemeyer,
Ostadestraat 7A, tel. 3116
en gedurende de maand
januari GRATIS leggen
van vloerbedekking è.
ƒ 5,95 per meter.

Prima rietmatten
voor afschutting en tegen
stuiven; franco. Rietmatten
fabriek C.A. Rijnbeek, Hil-
legom, telef. K 2520-5116.
Ook genegen de rietmatten
vakkundig te plaatsen.

FINANCIERING
van auto's motoren en ma-
chinerieën. Alle verzekerin-
gen. Verzorging van zie-
kenhuiskosten, verzekering

A>Z>Ri
C.Terol, Brugstr.5, tel.2898

AUTOVERHUUR
Volksbusjes, 9 pers.
Luxe auto's, 4-7 pers.
Gesloten bestelauto's

Hopman, Jan de Braystr. 2
Telefoon 12448, Haarlem

Café OOMSTEE
Iedere vrijdag gekookte of
gebakken mosselen. Tot
1.30 uur geopend. Zee-
straat 62, tel. 2263.

Elke fijnproever
prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 A

KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 jT



DE EERSTE COOP. ASSOCIATIE
voor UITVAARTVERZORGING u a
Ziflweg 63, Haarlem, tel.
Werkt uitsluitend in het belang
van haar opdrachtgevers. Ver-
zorging van begrafenissen, cre-
maties en transporten.
Meldingsadressen te Zandvoort:
Brederodestraat 72, telefoon 3023
A. J.v.d. Moolenstraat 4, tel. 3131

Voor al uw
ONDERHOUDSWERK
VERBOUWINGEN en
NIEUWBOUW, naar:

Bouwk. Aannemingsbedrijf

„ARJO'
p.a, P. Bakkenhoven, Piet
Lef f ertsstraat 19, Zandvoort.

RADIO, T.V.,
PICK-UPS

stofzuigers
wasmachines
centrifuges
rijwielen
enz.
Alle elektrische
apparaten

Henk
Schuilenburg
De Goedkope Amsterdammer
Grote Krocht 5-7, telef. 2974

Klein en groot
eten
v.d. Werff's brood

Hotel Bouwes
Annex CABARET EXTASE

ZANDVOORT
Eet gehele jaar geopend

31 DECEMBER:

Oudejaarsavond-
viering

Aanvang 9 uur
Souper - Attracties - Cotillons

Met medewerking van
het Italiaanse showorkest

PIERRE OBAR
met sang van Miriam Manna

*
Gedurende de maand januari

zaterdag- en zondagavond
Het ensemble

Ferry Herget
*

Reserveert tijdig uw tafel
(Telefoon 02507-30^6)

Inlichtingen betreffende het
Oudejaarsavondsouper worden

U gaarne verstrekt

Wij verzorgen voor uw
OUDEJAARSAVOND:

Diverse
koude schotels
IJstaarten

vanaf f 4,-
Bezorging tot 6.30 uur.

Restaurant Zoxnerlust
Inlichtingen telefoon 3713

Bitterballen
met héél veel vlees er in,
bestelt u telefonisch: 2102

bij

Slagerij Gaus
Prima VLEES-SALADE

32 et 100 gram
WIJ WENSEN U EEN
VOORSPC'EDIG 1959!

Bestel voor uw
OUDEJAARSAVOND:

APPELFLAPPEN 0,25
OLIEBOLLEN 0,12
APPELBEIGNETS 0,15
SNEEUWBALLEN gevuld
met slagroom 0,30
bij

Fa, H, van Staveren
Zeestraat 48, tel. 2684

HOLIDAY
Auto's zonder chauffeur
Uitsl. model 1957 en 1958 van
Volkswagen, tevens busjes,
Opeis Rekord en Kapitan,
Fords Taunus en Consul,
Borgward Isabella.
GED. OUDE GRACHT 70
HAARLEM - TELEF. 10454

STADSSCHOUWBURG
HAARLEM

Zaterdag 3 ]an., 8 uur
Toneelgroep Puclc

En toen
kwam dr Frost

Zondag 4 jan., 8 uur
De Vrek

Woensdag 7 jan., 8 uur
De Haagse Comedie

De koopman
van Venetië

Dondei d. 8 jan., 8 uur
Ballet der

Lage Landen
Pr. ƒ 1,25 t/m ƒ 5 (a.i.)
Verk. op speeld. en 2
dg erv. van 10-3 u. Na
12 u. tel. Coup. geldig.

HEEFT U IETS OP TE
RUIMEN?? W« kopen alle
soorten meubelen en inboe-
dels. Overal te ontbieden.
V. Waterdrinker. telef. 2164

DE VOLKSKREDIETBANK VAN HAARLEM EN
OMLIGGENDE GEMEENTEN

helpt U
ALS OVERHEIDSINSTELLING

op sociaal-verantwoorde voorwaarden.
KREDIETEN voor noodzakelijke aankopen, die TJ niet

inééns kunt betalen;
FINANCIERING van uw inkopen bij deelnemers (win-

keliers) aan het Kennemer Financierings-Instituut;
VOORSCHOTTEN op pensioenen;
ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te

dragen krijgt en HULP als U in moeilijkheden bent
geraakt (sanering).

Uw zaken worden vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen: Kleine Houtstraat 70, Haarlem en bij de

plaatselijke correspondenten.

p.f.

DAMES- EN HERENKLEERMAKER

Reparaties en moderniseren van
al uw BONTWERK

DIACONIEHUISSTRAAT 24

Oudejaarsavond
willen Snip en Snap

met de CAMERA ook
in uw kamer staan!

PHILIPS RADIO
brengt U WIM KAN

PHILIPS BANDRECORDER zorgt er voor, dat u niets mist, terwijl
u kijkt.
PHILIPS platenspelers en wisselaars zorgen voor de mooiste weergave
van uw gramofoonplaten.
RESERVEER tijdig bij ons uw toestel! U heeft dan zeker een goedo
ontvangst.-Uw oude radio heeft inruilwaarde!
Verkoop van koelkasten, wasmachines, Scharpf combinatie, strijkbouten
en badkamerkachels.

RADIO TELEVISIE SPECIALIST

Erkend gedipl. Philips service-
dealer voor radio en televisie.

F. H. Penaat
Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534

ABONNEERT U
op de

ZANDVOORTSB
COURANT

In de aangegeven woningen

gratis De Gruyfcer's koffie schenken.
Als zij zich bekend maakt aan De Gruyter,
Postbus 276, 's-Hertogenbosch, krijgt zij

gratis een kilo Goudmerkkoftie.

ze er maar uit...
het zijn tien tegen een
De Gruvter's koffieklanten

De Gruyter is beroemd om zijn pittige
geurige koffie. Altijd krakend vers, van
eigen branderij naar eigen winkels. Geen
wonder dat De Gruvter's koffie bijna huis
aan huis de voorkeur heeft.
Melanges naar ieders smaak, passend voor
ieders huishoudgeld.
En niet te vergeten: 10% korting! Dat
maakt dubbeltjes voordeel uit!

Elk tweede pakje thee
of doosje theezakies

25 cent goedkoper

Bij elk pak peulvruchten

een pot piccalilly
cent goedkoper

Een van De Gruyier's winkels.te Groningen

DE KOFFIE- EN THEEZAAK
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Bij de jaarwisseling
wensen alle medewerkers aan de

Zandvoortse Courant
U een

voorspoedig 1959

Slagerij H. J. VAN ELDIK
Jan Steenstraat la, tel. 2682

'•ƒ•

Het bestuur van de
Algemene Bond
van Ambtenaren

Afd. Zandvoort
wenst alle leden
een voorspoedig Nieuwjaar

Firma A. Akersloot
Schelpenplein 7

wenst cliënten, vrienden en beken-
den een gelukkig Nieuwjaar.

BOUW- EN
AANNEMERSBEDRIJF

Fa. D. BERKHOUT
Swaluëstraat 41, telefoon 2590
wenst geachte cliënten en
vrienden een voorspoedig
Nieuwjaar.

Gebr. BOL
Aanleg en onderhoud van tuinen
Telefoon 2704 en 2827

p.f.

Melkhandel Fa. J Brand
Oosterparkstraat 60

wenst cliënten, vrienden en kennis-
sen een voorspoedig 1959.

Brood- en banketbakkerij

M. J. Balk
Hogeweg 27, telefoon 2989

p.f.

SCHILDERSBEDRIJF

Fa. J. van den Bos & Zn
Burg. Engelbertsstraat 54, tel. 2562
P-f.

E. de Boer.
Speciaalzaak voor herenkleding
en herenmode
Kerkstraat 20

wenst cliënten een voorspoedig 1959

Het bestuur van

BRIDGEN VOOR PLEZIER
wenst haar leden een goed 1959

H. BLUIJS
Zeestraat 46

wenst clientèle, vrienden en beken-
den een gelukkig Nieuwjaar.

SLIJTERIJ
Fa. Baggerman

Heinekens agentschap
wenst allen 'n voorspoedig 1959

Banketbakkerij Bosman
Kerkstraat 22

wenst cliënten, vrienden en beken-
den een gelukkig Nieuwjaar

Woninginrichting
L. Balledux en Zonen
Haltestraat 27-29, telefoon 2596
wenst geachte cliënten en vrien-
den een gelukkig1 Nieuwjaar

Brink's Wijnhandel
Grote Krocht 28, tel. 2654
wenst zijn geachte cliënten
een voorspoedig 1959

DROGISTERIJ BLAAUBOER
Haltestraat 46

p.f.

HET BLOEMENHUIS
p.f. Haltestraat 65, telef. 2060

Groente- en fruithandel W. BOS
Da Costastraat 4

G.N.

Modelslagerij D. BOON
Schoolstraat 3, tel. 2939

P.f.

Fa. G. BAKKENHOVEN
Bakkerstraat 3, telef. 2523

Z.N.

P. BOL, mr. schoenmaker
Hobbemastraat 25

p.f.

n.v. A. BAKELS
Kerkstraat 29-31

wenst geachte cliënten
een voorspoedig Nieuwjaar

N. v. Bilderbeek, HET BABYHUIS
Irote Krocht 5a

Gelukkig Nieuwjaar!

Castien's melkinrichting
Zandvoortselaan 355
Helmersstraat 11

wenst geachte cliënten, vrienden en
kennissen een voorspoedig 1959

Bij CASTIEN gekocht
Nooit verder gezocht!
Voor petroleum en Essogas, zeep,
borstelwerk, pannen, emmers en al-

wat voor de keuken nodig is. Wij
komen gaarne bij u aan huis. Vaste
dag, vaste tijd. Fa. F. W. Oastien
<£. Zoon, Zandvoortselaan 119rd. .
Duinstraat 6 Z.N.

Het C.N.V.-bestuur
Zandvoort

wenst allen een gelukkig- Nieuwjaar

Groentehandel C. Drayer
Van Ostadestraat 9

wenst cliënten, vrienden en
kennissen een voorspoedig 1959

Fam. Joh. Dalman
Schoolstraat l

wenst zijn cliënten en kennissen
een gelukkig Nieuwjaar.

Eerste Zandvoortse
Kunstnijverheidshuis

Haltestraat 50, tel. 3410
wenst allen een gelukkig
Nieuwjaar

Broodbakkerij en
levensmiddelenbedrijf

W. van Duijn
Helmersstraat 28, wenst - cliënten,
en vrienden een gelukkig Nieuwjaar

Sigarenmagazijnen
P. C. DROMMEL
Haltestraat 9, Kerkstraat 35

wenst zijn geachte cliënten, vrienden
en bekenden een voorspoedig 1959

SIGARENMAGAZIJN
A. DORSMAN
Kerkstraat 12

wenst geachte cliënten en bekenden
een voorspoedig Nieuwjaar.

SMEDERIJ
J. C. DORSMAN
Oosterstraat 3
wenst clientèle, vrienden en
kennissen een gelukkig 1959

J. G. DIETZ
Electro-techn. bureau en toonkamer
p.f. Tramstraat 13 ,tel. 2764

FIJNWASSERIJ W. M. DAMMANN
Pakveldstraat 5

P.f

H. A. VAN DEURSEN
Wijnhandel en gedistUleen

Kerkstraat 12a. Potgieterstraat 26
Z.N.

Fa. J. VAN DUrVENBODEN
Haltestraat 45

p.f.

B. DUIVENVOORDEN
De Gezonde Apotheek

Haltestraat 49 Z.N

AANNEMERSBEDRIJF

W. DORSMAN
Hogeweg 52

wenst zijn relaties, vrienden
en bekenden
een voorspoedig 1959

Erkende boek-, kantoorboekhandel
en leesbibliotheek, copieerinrichting

v/h „ESVÉ"
Joh. Sijtsma

Grote Krocht 17, tel. 2231 p.f

Bloemenmagazijn „Erica'
G. O. A. Cassee
Grote Krocht 9, telef. 2301
wenst haar cliënten
een voorspoedig 1959

Vleeshouwerij C. VAN ELDIK
Haltestraat 12, tel. 2616

p.f.

. Flietstra ' Schildersbedrijf
Burg. Beeckmanstraat 2, tel. 2114

Schoonmaakartikelen, behang,
borstelwerk, enz. wenst geachte
cliënten een voorspoedig 1959

Jac. Franssen
Markiezen, rolluiken
Oranjestraat 16, tel. 2785

.N.

Electro-radio-geluidstechnisch bureau

Fa. J. K. Feenstra
Haltestraat 57, telefoon 2065

p.f.

Chocolaterie Groen
Haltestraat 18, tel. 3403
wenst geachte clientèle
een voorspoedig Nieuwjaar

E. Groen
Lood- en zinkwerker
Koningstraat 55, tel. 2508

p.f.

Het bestuur van de
supportersvereniging

„GEEL-BLAUW"
wenst haar leden een gelukkig 1959

Smederij Qansner en Zn
Grote Krocht 36a, telefoon 2815

wenst cliënten en vrienden
een voorspoedig nieuwjaar

H. Gorter
en echtgenote

Prinsenhofstraat 3, telefoon 2153
wenst allen een voorspoedig 1959

BE GROENDIJK
MEUBELMAKER
Gasthuisplein 8

wenst geachte clientèle
een voorspoedig nieuwjaar

Manufacturenmagazijn
H. M. Meidoorn
Grote Krocht 11

wenst geachte cliënten
een gelukkig Nieuwjaar

FOTO KENO
Grote Krocht 19
Telefoon 2510

wenst geachte cliënten een voor-
spoedig nieuwjaar

Schoenmaker!] H. HARMS
Zuiderstraat 8

wenst cliënten, vrienden en kennis-
sen een voorspoedig 1959

„JUPITER"
Haltestraat 6 P.f

Sigarenmagazijn J. R. D£ JONGE
Haltestraat 32a, telefoon 3072

wenst geachte cliënten een voor-
spoedig 1959

Expeditie- en toeringcarbedrijf

P. Kerkman
Haltestraat 63 — Tel. 2214

P-f

Electro-radio-technisch-bureau

Jb. KEUR
Burg. Engelbertsstraat 64
Telefoon 2914

wenst zijn relaties, vrienden
en bekenden een voorspoedig
1959

Het bestuur van de speeltuinver.

„KINDERVREUÖD"
wenst leden, ereleden, medewerkers
en begunstigers 'n voorspoedig 1959

Café A. Koper
Kerkplein 6

f-f-

Gebr. Kreijger
Stationsstraat 12, tel. 2336

ivensen hun cliënten en vrienden
een voorspoedig 1959

'a. R. LOOS & Zn., wagenmakers
ïaan 10
Werkplaats: Swaluëstraat 43 p.f.

Vishandël
Kerkman & Loos

Haltestraat 16
wenst zijn cliënten en kennissen
een gelukkig en voorspoedig 1959

I. J. Knotter
Haltestraat 37, telefoon 2891

wenst zijn cliënten
een voorpoedig 1959

A. KERKMAN
J. KERKMAN-DE VRIES

Noorderstraat 5 p.f.

MEJ. A. KOPER, lerares coupeuse
Tramstraat 15, wenst haar geachte
cliënten en leerlingen een voor-
spoedig 1959

T. KOPER, aannemer
Zuiderstraat 11 p.f.

Beddenmagazijn W. KEMPER
Haltestraat 21, tel. 2119

wenst cliënten en bekenden een ge-
lukkig 1959

Drogisterij en schildersbedrijf
A. KROMHOUT

G.N. Haltestraat 24

Brood, banket, chocolaterie

R. W. KOELEMIJ
Haltestraat 33 p.f.

SMEDERIJ

G. A. KOP
Westerstraat 3-5, tel. 3123

p.f.

Keesman's schildersbedrijf
Jan Steenstraat l, telefoon 2425

wenst cliënten, vrienden en beken
den een gelukkig nieuwjaar

Brandstoffenhandel J. KEMP
Koninginneweg 1<

wenst geachte cliënten en kennissen
een gelukkig nieuwjaar

Gezondheid en goede zaken wensen
wij U van harte toe in 1959

Schildersbedrijf
Firma Keur & Zoon
Van Speykstraat 10, tel. 2979

„De Kampioen" - Ad. Notten
Haltestraat 59

wenst een gelukkig nieuwjaar
aan cliënten en kennissen

K. LOOMAN, mr. opticien
Haltestraat 5

p.f.

Fa. LUYENDIJK
en BISENBERGER
Bouw- en aannemersbedrijf
Van Ostadestraat 25, tel. 2083

p.f.

E. LOOS
Sporthuis „Zandvoort"
Haltestraat 35, tel. 2131

wenst cliënten, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1959

Boek- en kantoorboekhandel

W. J. LORENZ
Haltestraat 15, tel. 2154

p.}.

LEFFERTS wijnhandel
Agent
Heinekens bierbrouwerij n.v.
Handel in
wijnen en gedistilleerd
Kerkstraat 9 - Zeestraat 44
wenst ook U een gelukkig en
voorspoedig 1959

Ie Zandvoortse drogisterij

C. Luttik & Zn
Zeestraat 34

p.f.

Brood- en banketbakkerij
A. v.d. Mije & Zonen

Schoolplein 4 hoek Willemstraat
telefoon 2467, wensen hun geachte
cliënten, vrienden en kennissen een
gelukkig nieuwjaar.

MELKINRICHTING

Fa L. v.d. Mije & Zonen
Van Ostadestraat l
wenst geachte cliënten en vrienden
een voorspoedig nieuwjaar

SCHILDERSBEDRIJF

AUG. VAN DER MIJE
Schoolstraat 9 - Telefoon 2749

wenst gea'chte cliënten en bekenden
een gelukkig nieuwjaar

SCHILDERSBEDRIJF

J. J. VAN DER MIJE
Koningstraat 73, tel. 2457

VISHANDEL
FLOOR MOLENAAR en ZONEN
Da Costastraat 17 p.f.

Drogisterij-schildersbedrijf
Fa. KLAAS v.d. MIJE & ZONEN
Willemstraat 31, tel. 2363 p.f.

Theater „MONOPOLE'
Dir. Gebr. Koper

wenst allen
een voorspoedig nieuwjaar

WASSERIJ MEULMAN
Grote Krocht 14, telefoon 2919

wenst haar geachte cliënten
een gelukkig en voorspoedig 1959

Firma J. Th. Kort
Grote Krocht 30-32

wenst haar geachte cliënten
een gelukkig nieuwjaar

Melkhandel P. Koper
wenst cliënten, vrienden en
kennissen een gelukkig nieuwjaar

Swaluëstraat 3

G. Kol
Alle verzekeringen
Koningstraat 75

wenst allen een voorspoedig 1959

Horlogerie — Bijouterie
H. LANSDORP

Kerkstraat 33 p.f.

GARAGE KOOIJMAN
BREDERODESTRAAT 8—10 Telefoon 2088

OFF. DEALER D.A.F, automobielen
wenst allen een gelukkig nieuwjaar!

Hotel-café-restaurant

C. KEUR
ZEESTRAAT

A. Molenaar
A. J. v. d. Moolenstraat 4, tel. 3131

„De Centrale"
G.N. ALLE VERZEKERINGEN

FAM. J. MOLENAAR
Agent „Het Vrije Volk"
Piet Leffertsstraat 16

wenst vrienden en bekenden
een voorspoedig 1959

„GAZELLE" rijwielhandel
H. C. van Nieuwenhuizen
Koningstr. 28, Westerparkstr. 13

wenst allen een voorspoedig
nieuwjaar!

Vrede en arbeid in 1959
wenst

N.V.V.
Bestuurdersbond Zandvoort

N. B. V.
afd. Zandvoort, wenst leden en
huisgenoten een voorspoedig 1959

Chocolaterie M. G. VAN NOL
Kerkstraat 34, telefoon 2364
wenst zijn geachte clientèle een
gelukkig en voorspoedig nieuwjaar

Groente- en fruithandel
L. VAN NORDE, Haltestraat 51
wenst geachte cliënten, vrienden .e



VLEESHOUWERIJ J. J. SPIERS
Haltestraat 30, telefoon 2175 Allen een gelukkig nieuwjaar!

Philips radio- en televisiespecialist

F. H. PEN A AT
wenst geachte cliënten en bekenden
een voorspoedig 1959

Kostverlorenstraat 7, telefoon 2534

Stucadoorsbedrijf Gebr. Water
v/h F. A. Muller & Co, Brugstraat 9a p.f.

Het bestuur van

K.J.C. „NOORD"
wenst al haar leden een
voorspoedig 1959

p.f.
DE NIEUWE SOCIËTEIT

MAISON DE NOUVEAUTE
Kerkplein 3, Zandvoort

Herenmode, dameshandwerken p.f.

CAFE-RESTAURANT

OOMSTEE
Zeestraat 58

p.f.

Bestuur Gymnastiekvereniging
„OEFENING
STAALT SPIEREN"

wenst iedereen 'n gezond en fit 1959

Het bestuur van de Toneelvereniging

„OP HOOP VAN ZEGEN"
wenst leden en donateurs
een voorspoedig 1959

Groente- en fruithandel
C. VAN ROON Jr.

Stationsstraat 6, telef. 2295 p.f.

evensmiddelenbedrijf
E. J. RIJBROEK

Da Costastraat 3 p.f.

Oranjevereniging „Zandvoort"
wenst alle leden een gelukkig en
voorpoedig nieuwjaar!

Fa. Portegies & Van Campen
Schoenherstellers Kerkstraat 32
wensen hun cliënten een gelukkig
nieuwjaar

B.*POLAK Sr.
|rinanciëlë~advieze:ri ̂
B;o,'e;k houdingen

p.f.

Kruisstraat 14, telefoon 3218
'Assurantiebedrijf,
Financiering auto's enz. enz.

wenst zijn clientèle een gelukkig en
voorspoedig nieuwjaar

BAR-BODEGA

Petrovitch
wenst cliënten en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar

I PETROVITCH en echtgenote
wensen geachte cliënten, vrienden
en kennissen een voorspoedig 1959

De afd. Zandvoort van de

Partijlvan de Arbeid
wenst alle dorpsgenoten
een voorspoedig 1959

A. Paap
Zuivelproducten Schelpenplein 11

wenst zijn cliënten een
voorspoedig 1959

LOODGIETERSBEDRIJF
A. PAAP
Grote Krocht 20, tel. 2485

wenst cliënten, vrienden en kennis-
sen een voorspoedig 1959

MODEHUTS

S. PILLER
Kerkstraat 4
Telefoon 3397

wenst cliënten en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar

METSELBEDRIJF

C. W. Paap
P.f. Koninginneweg 12

Telefoon 2831

Stucadoorsbedrijf
P. PAAP

Brugstraat 11, telefoon 3096
Zuiderstraat 4, telefoon 2221
p.f.

LOODGIETERSBEDRIJF

J. A. Paap
Dr. Gerkestraat 42, telef. 317i
Allen een gelukkig nieuwjaa

j wensen onze geachte clientèle
en gelukkig en voorspoedig 1959

Sigarenmagazijn
PERSMAN

Stationsstraat 10, telefoon 3566

Het bestuur van Postduivenvereni-
ging PLEINES' wenst begunstigers
n vrienden een voorspoedig 1959

.RINKEL'
BROOD EN BANKET
CAFE-RESTAURANT

Garage „RINKO"
E. JONGSMA, Oranjestraat 3
wenst iedereen een gelukkig
nieuwjaar

troentehandel W. DE ROODE
Bakkerstraat 6

.f.

Agent „Telegraaf"
Nieuws van de Dag
Algemeen Handelsblad
en Trouw
wenst zijn clientèle een gelukkig en
voorspoedig nieuwjaar

C. TEROL
Brugstraat 5, telefoon 2898

Financiering van auto's, motoren en
bromfietsen. Alle verzekeringen voor
ziekte, ongev., leven, brand, zieken-
huis, enz. wenst u een gelukkig 1959

G. J. TER WOLBEEK
Smedestraat 19a

Rijwielhandel, reparatie, eleotra,
wenst cliënten een voorspoedig
nieuwjaar

Beddenspeciaaltsaak

Wassenaar
Kerkplein 8a, telefoon 3430
wenst geachte cliënten een
voorspoedig 1959

DAMESKAPSALON

Koa dzh.
Z

P.f.

Zeestraat 30, telefoon 2718

Slagerij LDe Tweesprong
A. v.d. Wekken, Haltestraat 53

wenst geachte cliënten
een voorspoedig nieuwjaar

Levensmiddelenbedrijf
P. E. SCHAAP

Haltestraat 36, tel. 2215 p.f.

Banketbakkerij J. J. STEENKEN
Grote Krocht 20b, tel. 2695

p.f.

BANKETBAKKERIJ

THOMAS
Haltestraat 13

p.f.

.evensmiddelenbedrijf D. RUITER
Kruisweg 22, telefoon 2015

p.f.

Electro-radio-technisch bureau
Q. R. Schroeder
Brederodestraat 160, tel. 3254

wenst zijn geachte cliënten en be-
gunstigers een gelukkig en voor-
spoedig 1959

Ook in 1959 uw adres voor
terenkapper en parfumerieën

Jb. Schaap
Haltestraat 31 p.f.

Bouw- en aannemersbedrijf
Fa. J.;van Sluisdam «Sc^Zn.

Paradijsweg 11, tel. *2361
wensen cliënten en bekenden
een voorspoedig jaar

Taxi 26OO
(J. H. Oonk)

wenst geachte cliënten, vrienden en
kennissen een voorspoedig 1959

De directie van de

Uitzichttoren
wenst U een gelukkig 1959

Fa. UIJLEMAN
„De kl. Bijenkorf"
Kerksteeg l

wenst zijn vrienden, kennissen en
cliënten een voorspoedig 1959

Magazijn

Het Wonder van Zandvoort
Swaluëstraat 9

wenst cliënten en vrienden
een gelukkig 1959

Hoofdbestuur en afdelings-
besturen van de R.K.S.V.

„T. Z. B."
(Te Zandvoort Boys)

wenst leden, donateurs
en belangstellenden
een zalig nieuwjaar.

Het bestuur van de '

Mbtorclub Zandvoort
wenst alle leden en belangstellenden
een gelukkig nieuwjaar

Groente- en fruithandel

P. N. TER WOLBEEK
Bilderdijkstraat 30
wenst zijn geachte cliënten
een gelukkig nieuwjaar

A. van der Wolde
Loodgieter

Marn. van St. Aldegondestraat l
G.N.

DE^WOLBAAL
Haltestraat 12a, tel. 2099

wenst u een gelukkig nieuwjaar

Jb. WEBER
Diaconiehuisstraat 26, tel. 2128

Sanitair- en loodgietersbedrijf
p.f.

MODEMAGAZIJN

„DE WAAG"
Haltestraat 40
wenst haar geachte clientèle
een gelukkig nieuwjaar

L. N. WEBER & ZOON
Autodiensten

p.f. Gasthuisstraat l, tel. 2037

Garage Jac. Versteege
Rijwielen, motoren,
luxe verhuur
Pakveldstraat 21, tel. 2323

Z.N.

J. C. SEIJSENER
Haltestraat 23, telefoon 2159

wenst cliënten een voorspoedig 1959

Woninginrichting
B. Sietsema

p.f. Gasthuisstraat 9

Fa. T. C. VAN DER SCHELDE
Haltestraat 7, telefoon 2807

p.f.

HENK SCHUILENBURG
„De Goedkope Amsterdammer"
Grote Krocht 5-7, tel. 2974

wenst zijn geachte cliënten, begun-
stigers en kennissen een voor-
spoedig nieuwjaar

G. Suurland en echtgen.
Milk shake en ice creambar
„De Sierkan"

wensen cliënten en vrienden een ge-
lukkig, vredig en voorspoedig 1959

BRANDSTOFFENHANDEL.
A. Schuiten & Zoon
Smedestraat 19

wenst cliënten, vrienden en
kennissen een voorspoedig 1959

Metselbedrijf D. Visser
Tramweg 28, tel. 2702

p.f.

Versteege's ijzerhandel
Pakveldstraat 19

Z.N.

Fam. A. J. VREEBURG
Haltestraat 54

wenst cliënten een gelukkig
en voorspoedig 1959

Brandstoffenhandel
H. J. TER WOLBEEK & Zn
Brederodestraat 14a, Kruisstraat 8
wenst geachte clientèle, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1959 toe.

Dameskapsalon
WOUDENBERG-DE JONG
Stationsstraat 14, tel. 2371

wenst cliënten, vrienden en be-
kenden een gelukkig nieuwjaar

Het bestuur van de

Zandvoortse
Handelsvereniging
wenst haar leden een
voorspoedig nieuwjaar

Het bestuur van de
ZANDVOORTSE
REDDINGSBRIGADE

wenst leden en donateurs een
voorspoedig en veilig 1959

Het bestuur van de
Zandvoortse Schaakclub

wenst haar leden een
een voorspoedig 1959

ZANDVOORTS
MUZIEKKAPEL
wenst begunstigers, leden en jeugd-
leden gelukkig nieuwjaar

Bestuur en elftalcommissie van

„Zandvoortmeeuwen"
wensen leden, supporters en be-
gunstigers een succesvol 1959!

CAFE-RESTAURANT

„ZOMERLUST"
Kosterstraat 5, tel. 3713

wenst allen een goed 1959

Melkhandel P. L. WARMERDAM
Melkerij „Mariënbosch"

Z.N. Hogeweg 29, tel. 2464

Het bestuur van de
Zandvoortse Zwemclub
„De Zeeschuimers" | tj;p

wenst haar leden en begunstigers
een voorspoedig 1959

V.A.R.A., afd. Zandvoort
wenst haar leden een
voorspoedig 1959

P-f.

DE VEENENDAALSE
Haltestraat 55

Z. B H.
Zandvoortse Brandstoffen Handel

wenst haar cliënten, vrienden en
kennissen een gelukkig nieuwjaar

Manufacturenmagazijn
Fa. A. VAN DER VELD-SCHUITEN
Kruisstraat 12 p.f.

Bloemenmagazijn „DE LELIE"
D. Vader, Kerkstraat 38

p.f.

S. O. L. S.
Automatiek
wenst cliënten en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar

BROOD- en BANKETBAKKERIJ

Fa. van Staveren
Zeestraat 48, telefoon 2684

wenst vrienden en begunstigers
een voorspoedig 1959

D. VISSER, poelier
Haltestraat 34, telef. 2025

p.f.

„LA VIANDE"
Kleine "Krocht l, tel. 2432

p.f.

Café-restaurant-Bar
„DE KROON"

Stationsstraat 11, W. v.d. Wouden
wenst cliënten, vrienden en be-
kenden een gelukkig nieuwjaar

Garage Smit
Parallelweg 32-34, tel. 2391
Subagent Citroen

wenst cliënten en kennissen
een voorspoedig 1959

Sigarenmagazijn

Fa. Schutte-Kuipers
Koningstraat hk Oosterstraat
Vondellaan la
wenst haar geachte cliënten
een voorspoedig 1959

Spoelders Kappershuis
DAMES- en HERENKAPPER
Haltestraat 14, telefoon 2462
wenst U een goed nieuwjaar

Zuivelhandel C. WARMERDAM
Tolweg 12, telefoon 3005

Het bestuur van

ZANDVOORTS
MANNENKOOR

wenst directeur, beschermheer,
erevoorzitter, ereleden, leden
en donateurs een voorspoedig
en gelukkig 1959

Het bestuur van de

Zandv. Operette Vereniging
wenst haar leden, ereleden, dona-
teurs en begunstigers een goed 1959

Het bestuur van

Zandvoorts Gemengd Koor
wenst haar directeur en leden een
gelukkig en voorspoedig 1959

Het bestuur van de
Accordeonvereniging
„Zandvoort"

wenst leden, donateurs en begunsti-
gers een voorspoedig 1959

Z.N.

Melkhandel annex kruidenierswaren

D. v.d. Werff en Zoon
Van Ostadestraat 22a, telefoon 2672

wensen hun cliënten, vrienden en
kennissen een voorspoedig 1959

W. van der Werff
Gasthuisplein l

wenst vrienden en bekenden
een gelukkig nieuwjaar

Fa. Witmer
Van Speykstraat 17, tel. 2007

wenst vrienden en cliënten
een gelukkig nieuwjaar

Het bestuur van de

Klaverjasclub „Zandvoort"
wenst leden en begunstigers
een voorspoedig 1959

Openbare bibliotheek
Nieuwe aanwinsten

Romans
N. Blake - Aan het eind van het

hoofdstuk.
I. Boudier-Bakker - De ongeweten

dingen.
D. Feuchtwanger - Macht
A. M. de Jong - Ondergang
B. Traven - De ossenkar
OntwikJcelingslectuur
L. van Egeraat - Italiaanse Rivièra
G J. v. d. Keuken - Florence en

omgeving
J. W. Kessens - Noorwegen
A. L. O. A. van Nijnauten - Tessino
E. Zandstra - Overijsel

Watergetijden
Van 4 tot en met 10 januari

H.W. L.W. H.W. L,.W. strand
berijdbaar

10.35 6,- 23.16 18.30 14.30-21,—
11.50 7.— —.— 20.— 16. 22.30
—.30 8.30 13.— 21.— 4.30-11.—
1.37 9.30 13.58 22,— 5.30-12.—
2.33 10.30 14.52 23.— 6.30-13.—
3.24 11.30 15.41 23.30 7.30-13.30
4.10 12.— 16.27 -.- 8. 14.30

Samengesteld door P. v.d. Mije KCzn

Voor de „stille armen"
Vierde verantwoording ontvangsten
door 't Comité voor „Stille Armen"
verg. afd. Z'voort Ned./ Aann. Bond
19,75; mevr. S. H.-D. 2,50; N. H. T.
2,50; A. K. 15,—; mr C. M. J. de J.,
H'lem 10,—; L 2,—; M. D. 10,—;
zr, A. Z. 2,50; B. 10,-; N.N. 5,—;
L. R. 8,50; L. Z. 5,—; int. com. St. N.
100,—; mvr. F.-W. 5,—; fa. T. A. C.
7,50; fa. Sch. 10,-; C. K. 10,—;
J. F. E. 5,-; A. A. 5,-; E. V.-d. W.
5,-. Totaal ƒ 240,25.

Het comité maakt van deze ge-
legenheid gaarne gebruik allen, die
aan de oproep van het comité ge-
volg hebben gegeven, hartelijk dank
te zeggen. Het comité stelt u alsnog
in de gelegenheid uw bijdrage af te
dragen aan de heer S. Slagveld, Ko-
ningineweg 26 of te storten op diens
postgirorekening 499496.

Het comité
Mr. H. M. van Fenema
S. Slagveld
J. A. B. van Pagée

ZANDVOORTSE HOUTHANDEL
Z.N Plan Noord
SIGARENMAGAZIJN „ZUID"

Paradijsweg 20, tel. 2662
Z.N.
Het bestuur van

K.J.C. Zandvoortmeeuwen
wenst allen een voorspoedig
nieuwjaar

Het bestuur van de
Zandvoortse Bridgeclub
wenst de leden
een gelukkig 1959

belangrijke
telefoonnummers
en adressen

2100 Politie (alleen v. noodgevallen).
2000 Brandmelding
2424 Autobedrijven „Rinko",

Oranjestraat en Stationsplein.
2231 Boekhandel v/tt Esvé,

Grote Krocht 17.
3283 Autorüschool „Zandvoort",

Thorbeckestraat 17.
26076 (02500) Garage Flinterman

Zandvoortselaan 365
Renault service-dealer

3043, 3044, Politie
3346 Hoboplex, Stationsplein 13-15,

Hout, board, triplex
2262, Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, Kiosk Raadhuisplein.
2135 Zandvoortse Courant, Gerten-

Jbachs Drukkery, Achterweg J.


	ZA1958 - 0002
	ZA1958 - 0003
	ZA1958 - 0004
	ZA1958 - 0005
	ZA1958 - 0006
	ZA1958 - 0007
	ZA1958 - 0008
	ZA1958 - 0009
	ZA1958 - 0010
	ZA1958 - 0011
	ZA1958 - 0012
	ZA1958 - 0013
	ZA1958 - 0014
	ZA1958 - 0015
	ZA1958 - 0016
	ZA1958 - 0017
	ZA1958 - 0018
	ZA1958 - 0019
	ZA1958 - 0020
	ZA1958 - 0021
	ZA1958 - 0022
	ZA1958 - 0023
	ZA1958 - 0024
	ZA1958 - 0025
	ZA1958 - 0026
	ZA1958 - 0027
	ZA1958 - 0028
	ZA1958 - 0029
	ZA1958 - 0030
	ZA1958 - 0031
	ZA1958 - 0032
	ZA1958 - 0033
	ZA1958 - 0034
	ZA1958 - 0035
	ZA1958 - 0036
	ZA1958 - 0037
	ZA1958 - 0038
	ZA1958 - 0039
	ZA1958 - 0040
	ZA1958 - 0041
	ZA1958 - 0042
	ZA1958 - 0043
	ZA1958 - 0044
	ZA1958 - 0045
	ZA1958 - 0046
	ZA1958 - 0047
	ZA1958 - 0048
	ZA1958 - 0049
	ZA1958 - 0050
	ZA1958 - 0051
	ZA1958 - 0052
	ZA1958 - 0053
	ZA1958 - 0054
	ZA1958 - 0055
	ZA1958 - 0056
	ZA1958 - 0057
	ZA1958 - 0058
	ZA1958 - 0059
	ZA1958 - 0060
	ZA1958 - 0061
	ZA1958 - 0062
	ZA1958 - 0063
	ZA1958 - 0064
	ZA1958 - 0065
	ZA1958 - 0066
	ZA1958 - 0067
	ZA1958 - 0068
	ZA1958 - 0069
	ZA1958 - 0070
	ZA1958 - 0071
	ZA1958 - 0072
	ZA1958 - 0073
	ZA1958 - 0074
	ZA1958 - 0075
	ZA1958 - 0076
	ZA1958 - 0077
	ZA1958 - 0078
	ZA1958 - 0079
	ZA1958 - 0080
	ZA1958 - 0081
	ZA1958 - 0082
	ZA1958 - 0083
	ZA1958 - 0084
	ZA1958 - 0085
	ZA1958 - 0086
	ZA1958 - 0087
	ZA1958 - 0088
	ZA1958 - 0089
	ZA1958 - 0090
	ZA1958 - 0091
	ZA1958 - 0092
	ZA1958 - 0093
	ZA1958 - 0094
	ZA1958 - 0095
	ZA1958 - 0096
	ZA1958 - 0097
	ZA1958 - 0098
	ZA1958 - 0099
	ZA1958 - 0100
	ZA1958 - 0101
	ZA1958 - 0102
	ZA1958 - 0103
	ZA1958 - 0104
	ZA1958 - 0105
	ZA1958 - 0107
	ZA1958 - 0108
	ZA1958 - 0109
	ZA1958 - 0110
	ZA1958 - 0111
	ZA1958 - 0112
	ZA1958 - 0113
	ZA1958 - 0114
	ZA1958 - 0115
	ZA1958 - 0116
	ZA1958 - 0117
	ZA1958 - 0118
	ZA1958 - 0119
	ZA1958 - 0120
	ZA1958 - 0121
	ZA1958 - 0122
	ZA1958 - 0123
	ZA1958 - 0124
	ZA1958 - 0125
	ZA1958 - 0126
	ZA1958 - 0127
	ZA1958 - 0128
	ZA1958 - 0129
	ZA1958 - 0130
	ZA1958 - 0131
	ZA1958 - 0132
	ZA1958 - 0133
	ZA1958 - 0134
	ZA1958 - 0135
	ZA1958 - 0136
	ZA1958 - 0137
	ZA1958 - 0138
	ZA1958 - 0139
	ZA1958 - 0140
	ZA1958 - 0141
	ZA1958 - 0142
	ZA1958 - 0143
	ZA1958 - 0144
	ZA1958 - 0145
	ZA1958 - 0146
	ZA1958 - 0147
	ZA1958 - 0148
	ZA1958 - 0149
	ZA1958 - 0150
	ZA1958 - 0151
	ZA1958 - 0152
	ZA1958 - 0153
	ZA1958 - 0154
	ZA1958 - 0155
	ZA1958 - 0156
	ZA1958 - 0157
	ZA1958 - 0158
	ZA1958 - 0159
	ZA1958 - 0160
	ZA1958 - 0161
	ZA1958 - 0162
	ZA1958 - 0163
	ZA1958 - 0164
	ZA1958 - 0165
	ZA1958 - 0166
	ZA1958 - 0167
	ZA1958 - 0168
	ZA1958 - 0169
	ZA1958 - 0170
	ZA1958 - 0171
	ZA1958 - 0172
	ZA1958 - 0173
	ZA1958 - 0174
	ZA1958 - 0175
	ZA1958 - 0176
	ZA1958 - 0177
	ZA1958 - 0178
	ZA1958 - 0179
	ZA1958 - 0180
	ZA1958 - 0181
	ZA1958 - 0182
	ZA1958 - 0183
	ZA1958 - 0184
	ZA1958 - 0185
	ZA1958 - 0186
	ZA1958 - 0187
	ZA1958 - 0188
	ZA1958 - 0189
	ZA1958 - 0190
	ZA1958 - 0191
	ZA1958 - 0192
	ZA1958 - 0193
	ZA1958 - 0194
	ZA1958 - 0195
	ZA1958 - 0196
	ZA1958 - 0197
	ZA1958 - 0198
	ZA1958 - 0199
	ZA1958 - 0200
	ZA1958 - 0201
	ZA1958 - 0202
	ZA1958 - 0203
	ZA1958 - 0204
	ZA1958 - 0205
	ZA1958 - 0206
	ZA1958 - 0207
	ZA1958 - 0208
	ZA1958 - 0209
	ZA1958 - 0210
	ZA1958 - 0211
	ZA1958 - 0212
	ZA1958 - 0213
	ZA1958 - 0214
	ZA1958 - 0215
	ZA1958 - 0216
	ZA1958 - 0217
	ZA1958 - 0218
	ZA1958 - 0219
	ZA1958 - 0220
	ZA1958 - 0221
	ZA1958 - 0222
	ZA1958 - 0223
	ZA1958 - 0224
	ZA1958 - 0225
	ZA1958 - 0226
	ZA1958 - 0227
	ZA1958 - 0228
	ZA1958 - 0229
	ZA1958 - 0230
	ZA1958 - 0231
	ZA1958 - 0232
	ZA1958 - 0233
	ZA1958 - 0234
	ZA1958 - 0235
	ZA1958 - 0236
	ZA1958 - 0237
	ZA1958 - 0238
	ZA1958 - 0239
	ZA1958 - 0240
	ZA1958 - 0241
	ZA1958 - 0242
	ZA1958 - 0243
	ZA1958 - 0244
	ZA1958 - 0245
	ZA1958 - 0246
	ZA1958 - 0247
	ZA1958 - 0248
	ZA1958 - 0249
	ZA1958 - 0250
	ZA1958 - 0251
	ZA1958 - 0252
	ZA1958 - 0253
	ZA1958 - 0254
	ZA1958 - 0255
	ZA1958 - 0256
	ZA1958 - 0257
	ZA1958 - 0258
	ZA1958 - 0259
	ZA1958 - 0260
	ZA1958 - 0261
	ZA1958 - 0262
	ZA1958 - 0263
	ZA1958 - 0264
	ZA1958 - 0265
	ZA1958 - 0266
	ZA1958 - 0267
	ZA1958 - 0268
	ZA1958 - 0269
	ZA1958 - 0270
	ZA1958 - 0271
	ZA1958 - 0272
	ZA1958 - 0273
	ZA1958 - 0274
	ZA1958 - 0275
	ZA1958 - 0276
	ZA1958 - 0277
	ZA1958 - 0278
	ZA1958 - 0279
	ZA1958 - 0280
	ZA1958 - 0281
	ZA1958 - 0282
	ZA1958 - 0283
	ZA1958 - 0284
	ZA1958 - 0285
	ZA1958 - 0286
	ZA1958 - 0287
	ZA1958 - 0288
	ZA1958 - 0289
	ZA1958 - 0290
	ZA1958 - 0291
	ZA1958 - 0292
	ZA1958 - 0293
	ZA1958 - 0294
	ZA1958 - 0295
	ZA1958 - 0296
	ZA1958 - 0297
	ZA1958 - 0298
	ZA1958 - 0299
	ZA1958 - 0300
	ZA1958 - 0301
	ZA1958 - 0302
	ZA1958 - 0303
	ZA1958 - 0304
	ZA1958 - 0305
	ZA1958 - 0306
	ZA1958 - 0307
	ZA1958 - 0308
	ZA1958 - 0309
	ZA1958 - 0310
	ZA1958 - 0311
	ZA1958 - 0312
	ZA1958 - 0313
	ZA1958 - 0314
	ZA1958 - 0315
	ZA1958 - 0316
	ZA1958 - 0317
	ZA1958 - 0318
	ZA1958 - 0319
	ZA1958 - 0320
	ZA1958 - 0321

